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 أبو حممد عماد بن ناجح آل بازيد
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 الشيخ مقدمة
 مصطفى بن العدوي

 
 وبعد،،والصالة والسالم على رسول اهلل  الحمد هلل

 ى الحسناهلل  أسماءفهذا بحث يف 

ه  حفظه اهلل  عماد بن ناجح بازيد أخى يف اهلل/ أعدَّ

وقد اعتنى فيه بصحة األدلة التى أوردها وسالمتها وشرح األسماء بما ال 

وهلل  فألفيته وقد راجعت معه عمله ،يخرج به عن هنج أهل السنة والجماعة

 ،،سالم والمسلمينونفع به وببحثه اإل ،فجزاه اهلل خيرا   نافعا، الحمد

 ى نبينا محمد وسلموصل اللهم عل

 

 

 أبو عبداهلل/ مصطفى بن العدوي
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  ;  

 
 

 مقدمةالـ
 

ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا  ،إن الحمد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره

 وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له. 

ا عبده ورسوله. وأشهد أن ال إله إال اهلل و حده ال شريك له وأشهد أن م حمد 

ا صلى اهلل عليه وعلى آله ا كثير   ..وصحبه وسلم تسليم 

آل ] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

 .[102عمران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )

 .[1النساء:] (ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ے ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

 .[71-70األحزاب:] (ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 ،،دأما بع

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ ) : قال اهلل

 .[180األعراف:] (چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ



 

 
 

 

6

ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ):  وقال

 .[110اإلسراء:] (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 .[8طه:] (ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ)وقال: 

ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ )وقال: 

 .[24الحشر:] (ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 ڤ ْيَرةَ ويف الصحيحين َمْن حديث َأبِي ُهرَ 
ِ
ِه »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص : َأنَّ َرُسوَل اهلل إِنَّ لِلَّ

ا ا مِاَئة  إاِلَّ َواِحد   .(1)«َمْن َأْحَصاَها َدَخَل الَجنَّةَ  ،تِْسَعة  َوتِْسِعيَن اْسم 

التي فيها الحث علي إحصاء أسماء  فمن أجل هذه اآليات واألحاديث

العلم هبا يرفع اهلل ف ،علي اسماء ربنا  ينبغي علينا ان نتعرف ،اهلل

 ، واهلل الموفق للخيرات.ذلك فسيح الجناتويورثه ب ،به العبد درجات

 وقد تناول بعض علمائنا رحمهم اهلل أسماء اهلل بالجمع والشرح والبيان

 .فجزاهم اهلل عنا خير الجزاء ،واإليضاح

والموفق من  ،ومما يتأسف عليه أنه قد ضل يف هذا أقوام وزلت فيه أقالم

  .، فنسأل اهلل من فضلهه اهلل وفق

صحبة شيخنا وعالمنا ومربينا فضيلة العالم الجليل  ومن نعم اهلل علي

الشيخ: مصطفي بن العدوي حفظه اهلل، نعم المربي جزاه اهلل عني وعن اإلسالم 

 .والمسلمين خير الجزاء

                                           
 (.2677(، م )2736، 7392خ) (1)
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 .القبول والتوفيق والسداد  فقمت هبذا البحث راجيا من اهلل 

ِه الَِّذي َهَداَنا لَِهَذا َوَما ُكنَّا لِنَْهَتِدَي َلْواَل َأْن َهَداَنا اهللُ  اْلَحْمدُ ف   .لِلَّ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )

 .[19]النمل:( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) 

 .[15]األحقاف: (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

  -وقد رتبته علي النحو التالي:

 :فصول ستةعلى مل تويش الباب األول: 

 . فضل العلم بأسماء اهلل الفصل األول:

 .ليست محصورة بعدد  أسماء اهلل الفصل الثاين:

 .لم يثبت خرب يف تعيين األسماء الفصل الثالث:

 -وفيه مسألتان: إحصاء األسماء. الفصل الرابع:

 معني اإلحصاء. األولي:

  .قواعد اإلحصاء قاعدتان من الثانية:

 الدعاء هبذه األسماء. الخامس:الفصل 

 اإللحاد يف األسماء الحسني. الفصل السادس:
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 :سرد األمساء احلسين. الباب الثاني  

  -ويشتمل علي فصلين:

 األسماء المفردة. الفصل األول:

 بعض األسماء المضافة. الفصل الثاين:

  :متفرقات الباب الثالث  

 -ألمور: هاأسماء الراجح عدم إطالق :األولالفصل 

 ضعف الحديث أوال:

  التقييد ثانيا:

 بعض الوارد يف االسم األعظم الفصل الثاين:

  .،،هذا وصل اللهم وسلم وبارك علي نبينا محمدا وعلي آله وصحبه وسلم

 ،،،والحمد هلل رب العالمين

 

 أبو حممد عماد بن ناجح آل بازيد
 دمياط -فارسكور -الرحامنة
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 الباب األول
 

 -:ستة فصولعلى مل تويش

 

 الفصل األول: فضل العلم بأمساء اهلل . 
 الفصل الثاني: أمساء اهلل  ليست حمصورة بعدد. 
 الفصل الثالث: مل يثبت خرب يف تعيني األمساء. 
 .الفصل الرابع: إحصاء األمساء 
 .الفصل اخلامس: الدعاء بهذه األمساء 
 مساء احلسين.الفصل السادس: اإلحلاد يف األ 
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  ;  

 

  الفصل األول
  فضل العلم بأسماء اهلل

 

 فضل العلم بها :املسألة األولي:- 
 -:فضائل العلم بأسماء اهلل ال تحصي منها

الذي نعبده ونرجوه ونخشاه فمن ثم ندعوه ونثني عليه   معرفة ربنا -1

 (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) :فلقد قال  ؛ونتعبده هبا

 .[56الذاريات:]

مب ىب ):  قال وبه ترفع درجاتنا ،لعلم من أجل العلومهذا ا -2

 .[11المجادلة:] (يب جت حت خت مت ىت يتجث

إن هلل تسعة وتسعين اسما مائة » :ملسو هيلع هللا ىلصقال  ،الثواب المرجو من إحصائها -3

  (1)«إال واحدا من أحصاها دخل الجنة

يورثنا محبة اهلل وإجالله وتعظيمه والرغبة فيما عنده والرهبة مما  -4

 . ومنه نتعرف علي صفات ربنا ،فكل اسم له دالته ؛نحو ذلك...و.عنده

                                           
 (.2677(، م )7392-2736خ) (1)



 
 

 
11 

  ،نسمي هبا أنفسنا وأبنائنا -5
ِ
 : »ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اهلل

ِ
إِنَّ َأَحبَّ َأْسَمائُِكْم إَِلى اهلل

 
ِ
ْحَمنِ َعْبُد اهلل   (1)« َوَعْبُد الرَّ

نتصف بالصفات التي يحب اهلل أن نتصف هبا من الصفات التي تحملها  -6

الحليم يحب  ،الرحيم يحب الرحماء ،فهو الكريم يحب الكرماء ؛ألسماءهذه ا

 والجبار ونحوها. ،وله أسماء اختص هبا كالمتكرب ،...وهكذا.الحلماء

الئق به لعلي الوجه ا ملسو هيلع هللا ىلصنثبت ما أثبته اهلل لنفسه وما أثبته له رسوله  -7

.  

 فلقد قال فرعون ،ندعو إلي اهلل بأسمائه وصفاته وأفعاله  -8

مت ىت يت جث مث  ىب يب جت حت خت) : لموسي وهارون

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  مح جخ حخ مخ جس حس ىث يث حج مج جح

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ

  [.53-49]طه: (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 ،وترطب األلسنة ،وتنشرح الصدور ،فتطمئن القلوب ؛هبا نذكر ربنا -9

 ........إلخ.وتتقوي األبدان

  

                                           
 (.2132م) (1)
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 هل بهااجل خطر :املسألة الثانية:- 
 -:الجهل بأسماء اهلل الحسني له أخطار منها

 قد يوقع الشخص يف الكفر أو اإللحاد. -1

 . إنكار بعض أسماء اهلل -2

 يؤدي إلي تعطيل صفات اهلل وأفعاله. -3

 واليأس من رحمته. ،إساءة الظن باهلل -4

 -عبد الرسول  -بعضهم ب]عبد النبي  ىفيتسم ؛ةيوقع يف شرك التسمي -5

 .....ونحوه[..عبد الحسين-د علي عب

 

 

j 
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  ;  

 

 الفصل الثاني
 صورة بعددليست مح  أسماء اهلل

 

 من األدلة علي ذلك:- 
 ملسو هيلع هللا ىلصوفيه أن النبي  ڤ حديث الشفاعة الطويل من حديث أبي هريرة( 1)

 مِْن َمَحامِِدِه َوُحْسِن الثَّنَاِء َعَلْيِه َش "قال: 
َّ
َلْم َيْفَتْحُه َعَلى  ،ْيئ ا......ُثمَّ َيْفَتُح اهلُل َعَلي

 .(1)".....،َأَحٍد َقْبلِي

 ابن مسعود2)
ِ
  ،ڤ (حديث َعْبِد اهلل

ِ
َما َقاَل َعْبٌد »: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َناِصَيتِي  ،اْبُن َأَمتَِك  ،َواْبُن َعْبِدكَ  ،َقطُّ إَِذا َأَصاَبُه َهمٌّ َوَحَزٌن: اللُهمَّ إِنِّي َعْبُدكَ 

 ُحْكُمَك  ،بَِيِدكَ 
َّ
 َقَضاُؤكَ  ،َماٍض فِي

َّ
ْيَت بِِه  ،َأْسَأُلَك بُِكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك  ،َعْدٌل فِي َسمَّ

ا مِْن َخْلِقَك  ،َأْو َأْنَزْلَتُه فِي كَِتابَِك  ،َنْفَسَك  ْمَتُه َأَحد  َأِو اْسَتْأَثْرَت بِِه فِي ِعْلِم  ،َأْو َعلَّ

َوَذَهاَب  ،َوِجاَلَء ُحْزنِي ،َوُنوَر َصْدِري ،آَن َربِيَع َقْلبِيَأْن َتْجَعَل اْلُقرْ  ،اْلَغْيِب ِعنَْدكَ 

ي هُ   إاِلَّ َأْذَهَب اهللُ  ،َهمِّ ا ،َهمَّ   ،«َوَأْبَدَلُه َمَكاَن ُحْزنِِه َفَرح 
ِ
َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل

َعُهنَّ َأْن ي لَِمْن َسمِ َينَْبغِ  ،َأَجْل »َينَْبِغي َلنَا َأْن َنَتَعلََّم َهُؤاَلِء اْلَكلَِماِت؟ َقاَل: 

 .(2)«َيَتَعلََّمُهنَّ 

                                           
 (.193) وهذا لفظه، م (4712خ) (1)

( وغيره ويف سنده أبو سلمة الجهني وهو مجهول، 4318، 3712حم ): سنده ضعيف (2)

= 
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فيِه إثباُت هذِه  "اسمًا إن هلل تسَعة وتسعينَ ": (1) قال الخطابي

 ما َعداها ،األسماِء المحصورِة هبذا العددِ 
ُ
وإنما  ،مَِن الزيادِة َعلِيَها وليس فيه نفي

َوأبَينها معاينَ  ،ألْسَماءِ َوَقَع التْخِصْيُص بالذْكِر لَِهذِه األسماء؛ ألهنا أشهر ا

 "اْسمًا من أحصاها دخل الجنة إن هلل تسعة وتسعينَ "وجملُة َقْولِه:  ،وأظُهرها

َمْن "يف قولِه:  "إن"ويكون تماُم الفاِئَدِة يف َخَبِر  ،قضيٌة واحدٌة ال قضيتانِ 

َمنِْزَلِة وإنما هَو ب ،"تسعة  وتسعيَن اْسَمًا"ال يف قولِه.:  ،"أْحَصاها َدَخَل الجنة

َقْولَك: إن لزيٍد ألَف ِدْرَهم أعدها لِلصَدَقِة. َوَكَقْولَك: إَن لعمٍرو مائَة ثوب َمْن 

زاَرُه َخَلَعها َعَليِه. وهذا ال يدلُّ َعَلى أنُه َلْيَس ِعنَْدُه من الدراِهِم أكثر مِْن ألِف 

: أن الِذي أعده ْزيٌد مَِن وإنما ِداَلَلُتهُ  ،َواَل مَِن الثياِب أكثر مِْن مائِة ثوٍب  ،درهم

وأن الذي أْرَصَده عمرٌو من الثياِب للَخْلِع مائة  ،الدراهِم للصدقِة ألف درهم

 .ثوب

َفَق اْلُعَلَماُء َعَلى َأنَّ َهَذا اْلَحِديُث َلْيَس فِيِه َحْصٌر  :(2) قال النووي َواتَّ

َْسَمائِهِ 
ِ
ْسَماٌء َغْيَر َهِذِه التِّْسَعِة َوالتِّْسِعيَن َوإِنََّما َمْقُصوُد َفَلْيَس َمْعنَاُه َأنَُّه َلْيَس َلُه أَ  ´ أل

ْخَباُر َعْن  اْلَحِديِث َأنَّ َهِذِه التِّْسَعَة َوالتِّْسِعيَن َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اْلَجنََّة َفاْلُمَراُد اإْلِ

ْخَباِر بَِحْصِر اأْلَْسَما   .ءِ ُدُخوِل اْلَجنَِّة بِإِْحَصاِئَها اَل اإْلِ

 =                                           
( وغيره ويف سندها عبد الرحمن بن إسحاق وهو 340وثم متابعة عند ابن السني )

، قال  ڤعبد الرحمن وجده ابن مسعود نقطاع بين القاسم بن ضعيف وكذا اال

 (: وإسناده ليس بالقوي.819الدراقطني )العلل: 

 (.24، 23/ 1)شأن الدعاء  (1)

 (.6-5/ 17)شرح النووي على مسلم  (2)



 
 

 
15 

: َوَقِد اْخُتلَِف فِي َهَذا اْلَعَدِد َهِل اْلُمَراُد بِِه (1)قال الحافظ ابن حجر

ْت َهِذِه  ِة َأْو َأنََّها َأْكَثُر مِْن َذلَِك َوَلكِِن اْخَتصَّ َحْصُر اأْلَْسَماِء اْلُحْسنَى فِي َهِذِه اْلِعدَّ

 ُجْمُهوُر إَِلى الثَّانِيبَِأنَّ َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اْلَجنََّة َفَذَهَب الْ 

 

 

j 
 

  

                                           
 (.220/ 11)فتح الباري البن حجر  (1)
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  ;  

 

 الفصل الثالث
 لم يثبت خرب يف تعيني األسماء

 

 الكالم عن زيادة تعيني األمساء:- 
 :َأنَّ َرُسوَل ڤ أخرج البخاري ومسلم مْن حديث َأبِي ُهَرْيَرةَ  -أوال :

 
ِ
ا مِاَئة  إاِلَّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ِه تِْسَعة  َوتِْسِعيَن اْسم  اإِنَّ لِلَّ ْن َأْحَصاَها َدَخَل مَ  ، َواِحد 

 .(1)«الَجنَّةَ 

 -ورد تعيين هذه األسماء علي النحو التالي:

 .( وغيره من طريق الوليد بن مسلم3507عند الرتمذي ) -1

( وغيره من طريق عبد الملك بن محمد 3861عند ابن ماجه ) -2

 .(2)الصنعاين

زيز بن حصين ( وغيره من طريق عبد الع42عند الحاكم يف المستدرك ) -3

 .(3)بن الرتجمانا

 أعرض البخاري ومسلم عن هذه الزيادة.

                                           
 (.2677(، م )7392، 2736خ( )1)

 هو لين الحديث( و2)

 هو ضعيف الحديث( و3)
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َد اْلَولِيِد  -:(1)قال الحافظ ابن حجر ْيَخْيِن َتَفرُّ ُة ِعنَْد الشَّ َوَلْيَسِت اْلِعلَّ

ْدَراِج  ْضطَِراُب َوَتْدلِيُسُه َواْحتَِماُل اإْلِ
ِ
ْختاَِلُف فِيِه َواال

ِ
  .َفَقْط َبْل اال

ا َقاَل اْلَبيْ  ِريَقْيِن َمع  َواِة فِي الطَّ ُّ َيْحَتِمُل َأْن َيُكوَن التَّْعِييُن َوَقَع مِْن َبْعِض الرُّ
َهِقي

ْيَخاِن َتْخِريَج  ْحتَِماُل َتَرَك الشَّ
ِ
ِديُد َبْينَُهَما َولَِهَذا اال ْختاَِلُف الشَّ

ِ
َولَِهَذا َوَقَع اال

 التَّْعِييِن.

 لزيادةكالم أهل العلم يف هذه ا -:ثانيا:- 

: َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، َحدثنا بِِه َغْيُر َواِحٍد َعْن َصْفَواَن (2) قال الرتمذي

ْبِن َصالٍِح، َواَل َنْعِرُفُه إاِلَّ مِْن َحِديِث َصْفَواَن ْبِن َصالٍِح، َوُهَو ثَِقٌة ِعنَد َأْهِل 

 الَحِديِث.

 َوَقْد ُرِوَي َهَذا الَحِديُث مِْن َغْيِر َوْجٍه عَ 
ِّ
، اَل َنْعَلُم ملسو هيلع هللا ىلص ْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َعِن النَّبِي

َواَياِت َلُه إِْسنَاٌد َصِحيٌح  ٍء مَِن الرِّ ْ
 ِذْكَر األَْسَماِء إاِلَّ فِي َهَذا الَحِديِث. ،فِي َكبِيِر َشي

ْيَرَة، َوَقْد َرَوى آَدُم ْبُن َأبِي إَِياٍس، َهَذا الَحِديَث بِإِْسنَاٍد َغْيِر َهَذا َعْن َأبِي ُهرَ 

 
ِّ
 ، َوَذَكَر فِيِه األَْسَماَء، َوَلْيَس َلُه إِْسنَاٌد َصِحيٌح.ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِي

: َوَجاَءْت َأَحاِديُث فِي إْحَصاِء التِّْسَعِة َوالتِّْسِعيَن (3)قال ابن حزم

. َأْسَماٌء ُمْضَطِرَبٌة اَل  ٌء َأْصال 
ْ
 َيِصحُّ مِنَْها َشي

ا َلْم َيِرْد فِي َتْعيِينَِها َحِديٌث التِّْسعَ  -:(4) قال ابن تيمية َة َوالتِّْسِعيَن اْسم 

                                           
 (.215/ 11ري البن حجر )فتح البا (1)

 (.114/ 6سنن الرتمذي ط الرسالة ) (2)

 (.282/ 6المحلى باآلثار ) (3)

 (.481/ 22مجموع الفتاوى )( 4)
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ِّ
. َوَأْشَهُر َما ِعنَْد النَّاِس فِيَها َحِديُث التِّْرمِِذيِّ الَِّذي َرَواُه ملسو هيلع هللا ىلص َصِحيٌح َعْن النَّبِي

اُظ َأْهِل اْلَحِديِث يَ  ُقوُلوَن: َهِذِه اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلٍِم َعْن ُشَعْيٍب َعْن َأبِي َحْمَزَة َوُحفَّ

ا َجَمَعُه اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلٍِم َعْن ُشُيوِخِه مِْن َأْهِل اْلَحِديِث َوفِيَها َحِديٌث  َياَدُة مِمَّ الزِّ

 َثاٍن َأْضَعُف مِْن َهَذا. َرَواُه اْبُن َماَجه. 

اِظ َأنَّ  -:(1)قال ابن كثير َل َعَلْيِه َجَماَعٌة مَِن اْلُحفَّ َسْرَد َوالَِّذي َعوَّ

َوإِنََّما َذلَِك َكَما َرَواُه اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلٍِم َوَعْبُد  ،اأْلَْسَماِء فِي َهَذا اْلَحِديِث ُمْدَرٌج فِيهِ 

 
ُّ
نَْعانِي ٍد الصَّ ٍد: َأنَُّه َبَلَغُه َعْن َغْيِر َواِحٍد مِْن َأْهِل  ،اْلَملِِك ْبُن ُمَحمَّ َعْن ُزَهْيِر ْبِن ُمَحمَّ

َأْي: أهنم جمعوها من القرآن كما رود َعْن َجْعَفِر ْبِن  ،نَُّهْم َقاُلوا َذلَِك اْلِعْلِم أَ 

ٍد َوُسْفَياَن ْبِن ُعَيْينََة َوَأبِي َزْيٍد اللَُّغِويِّ   َواهلُل َأْعَلُم. ،ُمَحمَّ

ٍء مِْن ُطُرقِِه َسْرُد اأْلَْسَماِء إاِلَّ فِي  -:(2)قال الحافظ
ْ
َوَلْم َيَقْع فِي َشي

د َعن ُموَسى بن ِروَ  اَيِة اْلَولِيِد ْبِن ُمْسلٍِم ِعنَْد التِّْرمِِذيِّ َوفِي ِرَواَيِة ُزَهْيِر ْبِن ُمَحمَّ

ِريَقاِن َيْرِجَعاِن إَِلى ِرَواَيِة اأْلَْعَرِج َوفِيِهَما اْختاَِلٌف  عقَبة ِعنْد بن َماَجْه َوَهَذاِن الطَّ

يَ   .اَدِة َوالنَّْقِص َعَلى َما َسُأِشيُر إَِلْيهِ َشِديٌد فِي َسْرِد اأْلَْسَماِء َوالزِّ

ا َجَماَعةٌ  -:(3)وقال   َوَقِد اْسَتْضَعَف اْلَحِديَث َأْيض 

  :َفَقاَل الَداُوِديُّ  
َّ
 عين اأْلَْسَماء اْلَمْذُكوَرة  ملسو هيلع هللا ىلص َلْم َيْثُبْت َأنَّ النَّبِي

 اَوَقاَل 
ِّ
ُء َتْكِمَلَة اْلَحِديِث اْلَمْرُفوِع ُيْحَتَمُل َأْن َتُكوَن اأْلَْسَما :بن اْلَعَربِي

َواِة َوُهَو اأْلَْظَهُر ِعنِْدي  .َوُيْحَتَمُل َأْن َتُكوَن مِْن َجْمِع َبْعِض الرُّ

                                           
 (.515/ 3تفسير ابن كثير ت سالمة )( 1)

 (.215/ 11فتح الباري البن حجر )( 2)

 (.217/ 11فتح الباري البن حجر ) (3)
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  ;  

 
 

 إحصاء األسماء: الفصل الرابع
 

 -وفيه مسألتان:

 معني اإلحصاء. األولي:

 .قاعدتان من قواعد اإلحصاء الثانية:

 ء.املسألة األولي: معين اإلحصا 
ا َقْوُلهُ ": (1) قال النووي  "ْن َأْحَصاَها َدَخَل اْلَجنَّةَ مَ  ملسو هيلع هللا ىلص َوَأمَّ

 َفاْخَتَلُفوا فِي اْلُمَراِد بِإِْحَصائَِها 

َنَُّه َجاَء 
ِ
ِقيَن َمْعنَاُه َحِفَظَها َوَهَذا ُهَو اأْلَْظَهُر أل َفَقاَل اْلُبَخاِريُّ َوَغْيُرُه مَِن اْلُمَحقِّ

ا فِي الرِّ  ر    .(2)َواَيِة اأْلُْخَرى َمْن َحِفَظَهاُمَفسَّ

                                           
 )بتصرف(.( 5/ 17شرح النووي على مسلم )( 1)

 ال شيخنا حفظه اهلل: أكثر الروايات علي لفظ )أحصاها(.( ق2)

 -قلت: روي الحديث عن أبي هريرة اثنان:

 ( وغيره.2677محمد بن سرين وكل الرواة عنه بلفظ )أحصاها( )م  -1

( 2677(، م )7392، 2736األعرج وأكثر الرواة عنه بلفظ )أحصاها( )خ -2

 وغيرهما. 

(، 6410)خ عن أبي الزناد عن األعرج بلفظ )حفظها(ورواه جمع عن ابن عيينة 

= 
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َعاِء بَِها َها فِي الدُّ   .َوقِيَل َأْحَصاَها َعدَّ

َق  َوقِيَل َأَطاَقَها َأْي َأْحَسَن اْلُمَراَعاَة َلَها َواْلُمَحاَفَظَة َعَلى َما َتْقَتِضيِه َوَصدَّ

  .بَِمَعانِيَها

 ُكلِّ اْسِمَها َوقِيَل َمْعنَاُه اْلَعَمُل بَِها َوالطَّاَعُة بِ 

ُل. ِحيُح اأْلَوَّ  َوالصَّ

 : (1) قال الحافظ ابن حجر

ْحَصاُء َيَقُع بِاْلَقْوِل َوَيَقُع بِاْلَعَملِ َوَقاَل ابن َبطَّاٍل:   اإْلِ

ِه َأْسَماء  َيْخَتصُّ بَِها َكاأْلََحِد َواْلُمَتَعاِل َواْلَقِديِر َوَنْحِوهَ   ا َفالَِّذي بِاْلَعَمِل َأنَّ لِلَّ

ْقَراُر بَِها َواْلُخُضوُع ِعنَْدَها   َفَيِجُب اإْلِ

ِحيِم َواْلَكِريِم َواْلَعُفوِّ  ْقتَِداُء بَِها فِي َمَعانِيَها َكالرَّ
ِ
َوَلُه َأْسَماٌء ُيْسَتَحبُّ اال

َي َحقَّ اْلَعَمِل بِهَ  ا َفبَِهَذا َيْحُصُل َوَنْحِوَها َفُيْسَتَحبُّ لِْلَعْبِد َأْن َيَتَحلَّى بَِمَعانِيَها لُِيَؤدِّ

 
ُّ
ْحَصاُء اْلَعَملِي  اإْلِ

َؤاِل بَِها َوَلْو َشاَرَك  ُّ َفَيْحُصُل بَِجْمِعَها َوِحْفظَِها َوالسُّ
ْحَصاُء اْلَقْولِي ا اإْلِ َوَأمَّ

يَمان َواْلَعَمل هبَ  .ااْلُمْؤمَِن َغْيُرُه فِي اْلَعدِّ َواْلِحْفِظ َفإِنَّ اْلُمْؤمَِن يمتاز َعنُه بِاإْلِ

 =                                           
 ( وغيرهما. 2677م)

( ويف سندها عبد الملك بن محمد الصنعاين وهو لين 3861وكذا متابعة عند )جه

 الحديث. 

 (.378/ 13فتح الباري البن حجر )( 1)
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مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل : (1)قال ابن القيم

  -:الجنة

 إحصاء ألفاظها وعددها  المرتبة األولى:

 فهم معانيها ومدلولها  المرتبة الثانية:

 (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ)دعاؤه هبا كما قال تعالى:  المرتبة الثالثة:

  [.180األعراف:]

 دة دعاء ثناء وعبا وهو مرتبتان إحداهما:

دعاء طلب ومسألة فال يثنى عليه إال بأسمائه الحسنى وصفاته العلى  والثاين:

وكذلك ال يسأل إال هبا فال يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي 

وارحمني بل يسأل يف كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب فيكون 

 السائل متوسال إليه بذلك االسم 

سل وال سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا ومن تأمل أدعية الر

وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء اهلل فإهنا ليست بعبارة سديدة 

وهي منتزعة من قول الفالسفة بالتشبه باإلله على قدر الطاقة وأحسن منها عبارة 

رآن وهي أبي الحكم بن برهان وهي التعبد وأحسن منها العبارة المطابقة للق

 .الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال

                                           
 بتصرف (164/ 1بدائع الفوائد ) (1)
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 املسألة الثانية: قاعدتان من قواعد اإلحصاء. 
  -:توقيفية  أسماء اهلل :القاعدة األولي

 -:وذلك الهنا من األمور الغيبية ال تؤخذ إال من الكتاب والسنة

 .[180األعراف:] (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ) : قال اهلل

ڑ ک  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ) :وقال

 .[33األعراف:] (ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی )وقال  

 .[36اإلسراء:] (ی

أعني: األْسَماَء  ،َومِْن ِعْلِم َهَذا الَباِب : (1) َقاَل أبو سليماَن الخطابي

 ُيَتَجاَوز فِْيها ومما َيْدخل يف أْحكامِِه َوَيَتَعلَُّق بِِه مِْن َشَرائِط أنه اَل  ،والصَفاِت 

ِء َنظِْيُرُه يف َظاِهِر َوْضِع اللغة 
ْ
التْوقْيُف َواَل ُيْسَتْعَمل فِْيَها الِقَياُس؛ فيلحق بالشي

  .َومَتَعاَرِف الَكاَلمِ 

َواَل ُيَقاُس َعَلْيِه الجْلُد وإْن كاَنا َيَتَقاَرَباِن يف  "الَقِويُّ "َوَقْد َجاَء يف األْسَماِء: 

ألن َباَب التجلُِّد َيْدُخُلُه الْتَكلُُّف واالْجتِهاُد َواَل ُيَقاُس َعَلى  ،يينَ نُعْوِت اآلدم

المُطيُق َواَل الُمْسَتطِْيُع ألن الطاَقَة واالْستَِطاَعَة إنما ُتطَلَقاِن َعَلى  "(2)الَقاِدرِ "

قِيُق  "الرِحيمِ "َوَتْركْيِب الِخْلَقِة َواَل ُيَقاُس َعَلى  ،َمْعنَى قوِة الُبنَيةِ  وإْن كاَنِت  ،الرَّ

                                           
 (.112-111/ 1شأن الدعاء ) (1)

 السم إال مقيدا وقد ورد يف الزيادة المدرجة يف حديث األسماء.م يرد هذا ا( ل2)



 
 

 
23 

ِة الَقْلِب  ْحَمُة يف ُنُعوِت اآلدمييَن َنْوَعًا مِْن ِرقَّ َوَضْعِفِه َعِن اْحتَِماِل  ،الرَّ

 
ِ
ُبْورُ "َو  "الَحلِيمُ "سْبَحاَنُه -الَقْسَوِة.َوفِي صَفاِت اهلل الصَّ

َفاَل َيُجْوُز أْن ُيَقاس  "(1)

ِزيُن.َوفِي أ  اَل َيُجوُز قياسهفَ َومِْن ِصَفتِِه الِعْلم؛  "الَعلِْيمُ "سَمائِِه َعَلْيَها الَوُقْوُر والرَّ

ُل  "عارفًا"عليه أن يسمى   لما تقتضيه المعرفة من تقديِم األسباِب التي بَِها ُيَتَوصَّ

ِء.
ْ
 إَلى ِعْلِم الشي

يَمان بِِصَفات اهلل َتَعاَلى † َومذهب الّسلف: (2) قال ابن قدامة اإْلِ

تِي  وصف هبَا َنفسه فِي آَياته وتنزيله َأو على لَِسان َرُسوله من غير ِزَياَدة وأسمائه الَّ

َعَلْيَها َواَل نقص مِنَْها َواَل تَجاوز َلَها َواَل َتْفِسير َواَل َتْأِويل َلَها بَِما ُيَخالف َظاهرَها 

ت َواَل َتْشبِيه بِِصَفات المخلوقين َواَل سمات اْلُمحدثين بل أمروها َكَما َجاءَ 

 وردوا علمَها إَِلى َقائِلَها َوَمْعنَاَها إَِلى اْلُمَتَكّلم هبَا.

األسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى اهلل هبا  :(3) قال ابن تيمية

 التي تقتضي المدح والثناء بنفسها.وهي  ،وهي التي جاءت يف الكتاب والسنة

 -أسماء اهلل كلها حسني: -:القاعدة الثانية

علي ذات اهلل مع تضمنها لصفات الكمال المطلق وليس يف  دل هي كل ما

 -أسماء اهلل ما يدل علي النقص:

 فليس فيها اسم يتضمن شر. -أ

                                           
 م أقف عليه إال يف الزيادة المدرجة يف حديث األسماء.( ل1)

 (.11ذم التأويل )ص:  (2)

 (.31شرح العقيدة األصفهانية )ص:  (3)
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 .ليس فيها أعالم جامدة -ب

وال يسمي اهلل بما ينقسم يف جنسه إلي محمود ومذموم كالكالم وإلرادة  -ج

 كاملة يف الحسن.فال يسمي اهلل بالمتكلم وال المريد ألن أسماء اهلل حسني 

  -وقد دل علي ذلك:

  [.180]األعراف: (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ) :-قوله 

 .[78]الرحمن: (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ) :-وقوله 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ) :-وقوله 

  .[65مريم:] (ڀ ڀ

َنََّها َحَسنٌَة فِي (1) قال القرطبي
ِ
ى اهلُل ُسْبَحاَنُه َأْسَماَءُه بِاْلُحْسنَى أل : َسمَّ

 َفإِنََّها َتُدلُّ َعَلى َتْوِحيِدِه َوَكَرمِِه َوُجوِدِه َوَرْحَمتِِه َوإِْفَضالِهِ  ،ْسَماِع َواْلُقُلوِب اأْلَ 

) األسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى اهلل هبا  : قال ابن تيمية

 وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها(. ،وهي التي جاءت يف الكتاب والسنة

: َوَكَذلَِك َأسَماء الرب َتَعاَلى كلَها َأسَماء مدح َوَلو (2) قال ابن القيم

َكاَنت ألفاظًا ُمَجّرَدة اَل َمَعاين َلَها لم تدل على اْلَمْدح َوقد وصفَها اهلل ُسْبَحاَنُه 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ )بَِأنََّها حسنى كلَها َفَقاَل 

                                           
 (.326/ 7تفسير القرطبي ) (1)

 (.172ص: )جالء األفهام  (2)
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َراف ] (چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ َعأ  لم تكن حسنى لمُ  [18األأ
َ
َجّرد َفِهي

 اللَّْفظ بل لداللتها على َأْوَصاف اْلَكَمال

: والمقصود أن الرب أسماؤه كلها حسنى ليس (1) وقال ابن القيم 

فيها اسم سوء وأوصافه كلها كمال ليس فيها صفة نقبص وأفعاله كلها حكمة 

 ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة

نه كل اسم دال على وضابطه: أ ،: )له كل اسم حسن(2) قال السعدي

بل كانت  ،فإهنا لو دلت على غير صفة ،وبذلك كانت حسنى ،صفة كمال عظيمة

بل  ،وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال ،علما محضا لم تكن حسنى

فكل اسم  ،لم تكن حسنى ،منقسمة إلى المدح والقدح إما صفة نقص أو صفة

مستغرق لجميع معناها.  ،من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منها

فال  ،الدال على أن له علما محيطا عاما لجميع األشياء (ژ)وذلك نحو 

 يخرج عن علمه مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء(.

 

 

j 
  

                                           
 (.195طريق الهجرتين ص:  (1)

 (.309تفسير السعدي ص:  (2)
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  ;  

 

 الدعاء بهذه األسماء: الفصل الخامس
 

 :دعاء اهلل بأمسائه احلسين- 
 ،يا رزاق ارزقني ،نينحو يا رحمن ارحم ،دعاء اهلل بما يناسب المسألة .1

 ونحوه

  .ذكر اهلل والثناء عليه هبا .2

فاهلل هو الرحيم يحب  ،االقتداء بما يجوز أن يقتدي به من المعاين  .3

 ونحو ذلك ،الكريم يحب الكرماء ،الرحماء

  .ونحو ذلك ،عبد الرحمن ،التسمية هبا مثل عبد اهلل  .4

 -:(1)ليالتعبد هلل بمقتضاها وذلك علي النحو التا .5

 محبة اهلل المؤمن ،السالم ،الرحيم ،الرحمن ،: منها )الرب، 

 ،الرؤوف ،العفو ،الغفار ،الغفور ،األكرم ،الكريم ،الرب ،الحكيم ،اللطيف

 ،الرزاق ،المصور ،البارئ ،لقالخا ،الشكور ،الشاكر ،الودود ،الحليم ،الصمد

 الرفيق( ونحوها ،يبالمج ،القريب ،التواب ،الوهاب ،الجميل ،الغني ،الشايف

 اللطيف ،الرب ،الرحيم ،رجاء اهلل وحسن الظن به: منها ]الرحمن، 

 ،الرفيق ،الواسع ،الفتاح ،التواب ،العفو ،الرؤوف ،الغفار ،الغفور ،الودود

                                           
 )الشيخ الجليل(.( 143/  2) وهلل األسماء الحسنى (1)



 
 

 
27 

 السالم[ ونحوها ،العليم ،المجيب ،القريب

 البصير( ونحوها ،السميع ،الخبير ،خشيه اهلل والخوف منه: منها )العليم 

 المهيمن ،الخبير ،البصير ،الرقيب ،العليم ،مراقبة اهلل: منها )السميع، 

 القريب( ونحوها.  ،القيوم

 ،الحي ،العزيز ،القوي ،،الرزاق ،الوهاب ،)الفتاح التوكل علي اهلل: منها

 اللطيف( ونحوها. ،الرزاق ،الغني ،الشايف ،الصمد ،القدير ،القيوم

 الحكم ،الحق ،: منها )اللطيفالرضي بحكم اهلل واالستسالم ألمره، 

 الخبير( ونحوها. ،العليم ،الحكيم

 الشايف ،الرحيم ،الرحمن ،الرب ،الوهاب ،شكر اهلل: منها )الرزاق، 

المجيب(  ،اللطيف ،الكريم ،العفو ،الرؤوف ،الحليم ،الشكور ،الشاكر

 ونحوها.

 الرب ،الباطن ،الظاهر ،اآلخر ،األول ،القيوم ،تعظيم اهلل: منها )الحي، 

 ،العزيز ،القوي ،المليك ،الملك ،العلي ،الجبار ،الكبير ،العظيم ،القهار ،السيد

المتكرب(  ،المهيمن ،المجيد ،القدوس ،السبوح ،الواسع ،المقتدر ،القدير

 ونحوها.

 الكبير ،العظيم ،القيوم ،السيد ،التواضع وترك الكرب: منها )الرب، 

 ،القهار ،الجبار ،الخالق ،الرزاق ،نيالغ ،الهادي ،الصمد ،المتعال ،المتكرب

 الوهاب( ونحوها.

 اللطيف ،الرحيم ،الخبير ،الحكيم ،طمأنينة القلب وسالمته: )العليم، 

 ،الواحد ،الصمد ،الحكم ،الخبير ،الطيب ،المؤمن ،الملك ،السالم ،الرب ،الرب

 األحد( ونحوها.

 القهار ،حيال ،الحق ،الشجاعة يف قول الحق ورد الباطل: منها )الملك، 
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 ،الكبير ،البصير ،السميع ،السيد ،القدير ،العزيز ،القوي ،الولي ،الخبير ،العليم

 المتعال( ونحوها.

 االفتقار إلى اهلل  وكثرة دعائه وذكره والثناء عليه: منها: )الحي، 

 ،القدوس ،الملك ،العفو ،الغفور ،اللطيف ،الرب ،الرحيم ،الرحمن ،القيوم

 ،اآلخر ،األول ،العظيم ،الجبار ،الحليم ،الكريم ،رزاقال ،الحميد ،الغني

 الولي( ونحوها. ،الصمد ،األحد ،الباطن ،الظاهر

  ويجمع هذا كله اسمه  .اهلل 

  (ڃ ڃڃ)َقْوُلُه َتَعاَلى: : (1) قال القرطبي

  .َفُيْطَلُب بُِكلِّ اْسٍم َما َيلِيُق بِهِ  ،َأِي اْطُلُبوا مِنُْه بَِأْسَمائِهِ 

َيا هادي  ،َيا َراِزُق اْرُزْقنِي ،َيا َحكِيُم اْحُكْم لِي ،ُل َيا َرِحيُم اْرَحْمنِيَتُقو

  ،َيا َفتَّاُح اْفَتْح لِي ،اْهِدنِي
َّ
اُب ُتْب َعَلي  َهَكَذا. ،َيا َتوَّ

ُف َيا َلطِي ،َيا َعِزيُز اْحُكْم لِي ،َفإِْن َدَعْوَت بِاْسٍم َعامٍّ ُقْلُت: َيا َمالُِك اْرَحْمنِي -

 اْرُزْقنِي.

ٌن لُِكلِّ اْسٍم.  ،َوإِْن َدَعْوَت بِاأْلََعمِّ اأْلَْعَظِم َفُقْلَت: َيا َأهللُ  -  َفُهَو ُمَتَضمِّ

 -:بن َبطَّالٍ اَوَقاَل : (2) قال ابن حجر

ِحيِم َواْلَكِريِم َواْلعَ  ْقتَِداُء بَِها فِي َمَعانِيَها َكالرَّ
ِ
ُفوِّ َوَلُه َأْسَماٌء ُيْسَتَحبُّ اال

َي َحقَّ اْلَعَمِل بَِها َفبَِهَذا َيْحُصُل  َوَنْحِوَها َفُيْسَتَحبُّ لِْلَعْبِد َأْن َيَتَحلَّى بَِمَعانِيَها لُِيَؤدِّ

                                           
 (.7/327)تفسير القرطبي  (1)

 (.378/ 13)فتح الباري البن حجر  (2)
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ُّ
ْحَصاُء اْلَعَملِي  اإْلِ

 واعلم أن دعاء اهلل بأسمائه له معنيان: :(1) قال العثيمين

  .تضيه تلك األسماءوذلك بأن تتعبد هلل بما تق ،دعاء العبادة األول:

وحينئذ تتطلع إلى أسباب الرحمة  ،فمثال: الرحيم يدل على الرحمة

بكثرة   وحينئذ تتعرض لمغفرة اهلل ،وتفعلها. والغفور يدل على المغفرة

التوبة واالستغفار كذلك وما أشبه ذلك. والقريب: يقتضي أن تتعرض إلى 

من ربه وهو ساجد.  وأقرب ما يكون العبد ،القرب منه بالصالة وغيرها

بحيث ال تسمع اهلل قوال يغضبه  ،والسميع: يقتضي أن تتعبد هلل بمقتضى السمع

وال يرضاه منك. والبصير: يقتضي أن تتعبد هلل بمقتضى ذلك البصر بحيث ال 

 يرى منك فعال يكرهه منك.

وهو أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسال هبا إلى اهلل  ،دعاء المسألة الثاين:

 .تعالى

فاغفر لي مغفرة من » ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،مثال: يا حي! يا قيوم! اغفر لي وارحمني

فقد أثنى  ؛واإلنسان إذا دعا وعلل «عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم

والتوسل بصفة المدعو  ،على ربه هبذا االسم طالبا أن يكون سببا لإلجابة

 سباب اإلجابة.فالثناء على اهلل بأسمائه من أ ;المحبوبة له سبب لإلجابة

  

                                           
 (.315/ 2)القول المفيد على كتاب التوحيد  (1)
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  ;  

 

 الفصل السادس
 اإللحاد يف األسماء الحسني

 

  -:(1) قال الطربي

 -:"يلحدون"واختلف أهل التأويل يف تأويل قوله 

 فقال بعضهم: يكّذبون.

 وقال آخرون: يشركون.

 ،والجوُر عنه ،يف كالم العرب: العدول عن القصد "اإللحاد"وأصل 

 غير مستقيم.ثم يستعمل يف كل معَوّج  ،واإلعراض

 وليس يف وسطه.  ،ألنه يف ناحية منه ،"لحد"ولذلك قيل للْحد القرب:  

ُجه   :(2) قال القرطبي لأَحاُد َيُكوُن بَِثاَلَثِة َأوأ ِ  -:َواإلأ

  ،بِالتَّْغيِيِر فِيَها َكَما َفَعَلُه اْلُمْشِرُكونَ  َأَحُدَها:
َ
ا ِهي َوَذلَِك َأنَُّهْم َعَدُلوا بَِها َعمَّ

ْوا بَِها َأْوَثاَنُهمْ َعَليْ    ،ِه َفَسمَّ
ِ
َت مَِن اهلل وا الالَّ ى مَِن اْلَعِزيزِ  ،َفاْشَتقُّ َوَمنَاَة مَِن  ،َواْلُعزَّ

                                           
 (.285 -13/282)( تفسير الطربي 1)

 (.328 -326/ 7)تفسير القرطبي  (2)
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 .(1)اْلَمنَّانِ 

َياَدِة فِي اأْلَْسَماِء  الثَّانِي والثالث: َياَدِة فِيَها والنُّْقَصاِن مِنَْها وَمْعنَى الزِّ بِالزِّ

يُل. َفإِنَّ اْلُمَشبَِّهَة َوَصُفوُه بَِما َلْم َيْأَذْن فِيهِ َوالنُّقْ  ،التَّْشبِيهُ 
َلَة  ،َصاُن التَّْعطِ َواْلُمَعطِّ

: إِنَّ ِدينَنَا َطِريٌق َبْيَن َطِريَقْينِ  ،َسَلُبوُه َما اتََّصَف بِهِ  اَل  ،َولَِذلَِك َقاَل َأْهُل اْلَحقِّ

 بَِتْشبِيٍه َواَل بتعطيل. 

 تسميته َوقَ  -:(2) قال البغوي
ِ
ْلَحاُد فِي َأْسَماِء اهلل اَل َأْهُل اْلَمَعانِي: اإْلِ

 
ِ
 َواَل ُسنَُّة َرُسوِل اهلل

ِ
  .ملسو هيلع هللا ىلص بما لم يتسّم بِِه َوَلْم َينْطِْق بِِه كَِتاُب اهلل

 

 

j 
 

 

 

 

                                           
له باألب والفالسفة بالعلة الفاعلة وتسميه بعض الضالل له  ىتسمية النصار ( وكذا1)

 .بمهندس الكون

  وسيأيت الكالم عليه يف اسم اهلل المنان.

 (.254/ 2) ( تفسير البغوي2)
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  الباب الثاني
 سرد األسماء الحسني

 

 -ويشتمل علي فصلين: 

 

 .الفصل األول: األمساء املفردة 
 .الفصل الثاني: بعض األمساء املضافة 
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  ;  

 
 

 األسماء املفردة: الفصل األول
 

 -:األحد -1
 وروده يف الكتاب والسنة -:أوال:- 

  .[1اإلخالص:] (ٱ ٻ ٻ ٻ): قال اهلل 

  ڤوعن أبي هريرة 
ِّ
بني تعالى اهلل قال»: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ولم آدمَ  ابنُ  كذَّ

 كما يعيدين لن: فقوله إياَي  تكذُيبهُ  فَأما ذلك له نيك ولم وَشَتمني ،ذلك له يُكن

 من إعادتهأوَّ  وليس بدأنِي
َّ
َخَذ اهلُل  ،ُل الخلِق بَأهوَن علي وأما شتُمُه إياَي فقوُله: اتَّ

  (1)«ولم يُكن لي ُكفوا  أحد لم َألِْد ولم ُأوَلد ،ولدا  وَأنا األَحُد الصمدُ 

 تفسيره :ثانيا:- 

َواَل  ،الَِّذي اَل َنظِيَر َلُه َواَل َوِزيرَ  ،ُهَو اْلَواِحُد اأْلََحدُ  :(2)كثير قال ابن 

 َنِديَد َواَل َشبِيَه َواَل َعِديَل.

 .األحد المتضمن النفراده بالربوبية واإللهية :(3)قال ابن القيم 

                                           
 (.4690خ) (1)

 (.527/ 8)تفسير ابن كثير  (2)

 (.161/ 1بدائع الفوائد )( 3)
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ِة لِلَّهِ  :(1)وقال   ُكلِّ َشرِ  ،َوإِْثَباِت اأْلََحِديَّ
َ
 ،.....َكٍة َعنْهُ اْلُمْسَتْلِزَمِة َنْفي

 ُكلِّ َشِريٍك لِِذي اْلَجاَلِل.
ُ
 اأْلََحِد َنْفي

 [: )عماد( ]قلت

  -( واحد يف ربوبيته:1)

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ) :قال اهلل 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڇ ڇ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ڱ ں

ۇ ۆ ۆ  ھ ھ ھھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېې ې ى  ۈ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ى ائ

ٱ ٻ ٻ ٻ  ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ

ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ٹ

  [.65-59النمل:]

 -:( واحد يف ألوهيته2)

  .[19األنعام:] (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ) :قال اهلل 

                                           
 (.35/ 1زاد المعاد )( 1)
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 (ەئەئۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ )وقال: 

 .[31التوبة:]

 (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى ائ ائ) :وقال

  [.51النحل:]

  .[110الكهف:] (يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت متىت)وقال:  

  -:( واحد يف أسمائه وصفاته3) 

  .[11الشورى:] (ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ) :قال اهلل 

  .[65مريم:] (ڀ ڀ ڀ ڀ)وقال: 

  .[4اإلخالص:] (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)وقال: 

 -:املتعال ،العلي ى،( األعل4، 3، 2)
 ورودهم يف الكتاب :أوال:-  

 .[255]البقرة: (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی) :قوله تعالى 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ) :وقوله

 .[62الحج:] (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 .[12غافر:] (ڱ ں ں ڻ) :وقوله تعالى

  .[1األعلى:] (ں ڻ ڻ ڻ) :قوله تعالى 
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 .[20الليل:] (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ) :وقوله

 .[9الرعد:] (ڑ ک ک ژ ڑ) :قوله

 :ثانيا تفسيرهم- 

يقول: وهو ذو علّو وارتفاع على كل  (ىئ ی): (1)قال الطربي 

ماضية فيهم  ،جارية عليهم قدرته ،ألهنم يف سلطانه ،واألشياء كلها دونه ،شيء

 مشيئته.

فهو عال و  "، إذا ارتفع ،"عال يعلو علوا"من قولك:  "الفعيل " (ں)و

 العلو واالرتفاع على خلقه بقدرته. ذو  "و العلي" ،"علي

 [1األعلى:] (ں ڻ ڻ ڻ): َوَقاَل  :(2)بن خزيمة اقال 

ءٍ 
ْ
ءٍ  ،واألَْعَلى: َمْفُهوٌم فِي اللَُّغِة: َأنَُّه َأْعَلى كل َشي

ْ
َواهلُل َقْد َوَصَف  ،َوَفْوَق ُكلِّ َشي

 اْلَعظِيمُ وأَ  ،َنْفَسُه فِي َغْيِر َمْوِضٍع مِْن َتنِْزيلِِه َوَوْحيِهِ 
ُّ
  .ْعَلَمنَا َأنَُّه اْلَعلِي

 َيا َذِوي اْلِحَجا َما َيُكوُن عاليا
ُّ
  .َأَفَلْيَس اْلَعلِي

: َتَعاَلى َعَلى : (3)قال ابن مندة 
ِّ
َقاَل َأْهُل الَمْعِرَفِة بِالتَّْأِويِل َمْعنَى الَعلِي

ٍء َوَتَعاَلى فِي كُ 
ْ
ءٍ الَخْلِق َوُهَو َأْعَلى مِْن ُكلِّ َشي

ْ
َء َأْعَلى مِنُْه. ،لِّ َشي

ْ
 َفالَ َشي

                                           
 (.500/ 21(، )405/ 5لطربي)تفسير ا( 1)

 (.234/ 1التوحيد البن خزيمة )( 2)

 (.147/ 2التوحيد البن منده )( 3)
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 المستعلي على كل شيء بقدرته. (ک): (1)الطربي قال 

من  "المتداين"من القرب و "المتقارب"مثل  "العلو"من  "المتفاعل"وهو 

 الدنّو. 

ءٍ  (ک): (2)قال ابن كثير 
ْ
َقْد َأَحاَط بُِكلِّ  ،َأْي: َعَلى ُكلِّ َشي

ا ٍء ِعْلم  ْ
ءٍ َوَقهَ  ،َشي

ْ
َقاُب َوَداَن َلُه اْلِعَبادُ  ،َر ُكلَّ َشي ا. ،َفَخَضَعْت َلُه الرِّ ا َوَكْره   َطْوع 

ٹ )َكَقْولِِه:  [255البقرة:] (ىئ ی ی)َقْوُلُه: : (3)قال و

ِد: (ک ک) :َوَكَقْولِهِ  [23سبأ:] (ٹ ٹ عأ  .[9]الرَّ

َحاِح اأْلَْجَوُد فِيَها َطِريَقُة َوَهِذِه اآْلَياُت َوَما فِي َمْعنَاَها مَِن اأْلََحاِديِث الصِّ 

َلِف الَصالٍِح إِْمَراُرَها َكَما َجاَءْت مِْن َغْيِر َتْكيِيٍف َواَل َتْشبِيٍه.  السَّ

هو العلي   اهلل»وقال الخليل بن أحمد: : (4)الزجاجيقال 

والعلو: العظمة  ،فأما العالء: فالرفعة ،األعلى المتعالي ذو العالء والعلو

ا«. عال الشيء عالء». وتقول والتجرب وكذلك  ،ويقال: علوت وعليت جميع 

 «. علي عالء يف الرفعة والشرف واالرتفاع

 ملسو هيلع هللا ىلص وسنة رسوله ،فهذا كتاب اهلل من أوله إلى آخره :(5) قال ابن َتْيِميَّة

                                           
 (.366/ 16تفسير الطربي)( 1)

 (.437/ 4تفسير ابن كثير )( 2)

 (.682/ 1تفسير ابن كثير )( 3)

 (.109اشتقاق أسماء اهلل)ص: ( 4)

 (.202، 201الفتوى الحموية )ص: ( 5)
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ثم كالم سائر األئمة  ،ثم عامة كالم الصحابة والتابعين ،من أولها إلى آخرها

 على  ،نص وإما ظاهر يف أن اهلل سبحانه فوق كل شيء مملوء بما هو إما
ٌّ
وعلي

ې ې )مثل قوله تعالى:  ،وأنه فوق السماء ،وأنه فوق العرش ،كل شيء

 (ٹ ٹ ٹ ڤ) ،[10فاطر:] (ى ى ائ ائ ەئەئ

ڇ ڇ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ) [55آل عمران:]

 (ڳ ڳ ڳ ڳڱ) ،[17-16]الُملك: (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ژ ڑ ڑ ) ،[4المعارج:] (ې ېې ې ) ،[158النساء:]

 (ڭ ڭ ڭ ۇ) ،[5السجدة:] (ک ک ک ک گ گ

ڈ ) ،يف ستة مواضع ،[54األعراف:] (ک ک ک گ) ،[50النحل:]

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ) ،[5طه:] (ژ ژ ڑ

-36]غافر: (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں گ

. [114األنعام:] (ڻ ڻ ڻ) ،[42فصلت:] (ڱ ں ں ڻ) ،[37

 صى إال بكلفة.إلى أمثال ذلك مما ال يكاد يح

 -الكبري: ،األكرب -6، 5
 -األكبر: (أ)

 :أوال: وروده يف السنة- 

  ڤ َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك 
ِ
ا َدَخَل الَقْرَيَة  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل َغَزا َخْيَبَر........ َفَلمَّ
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 (ەئ وئ وئ)اهلُل َأْكَبُر َخِرَبْت َخْيَبُر إِنَّا إَِذا َنَزْلنَا بَِساَحِة َقْوٍم  "َقاَل: 

 .(1)"َقاَلَها َثالَث ا..... " [177الصافات:]

  ،ڤ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ 
ِ
ِعي  ،ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َشِهْدَنا َمَع َرُسوِل اهلل ْن َيدَّ َفَقاَل لَِرُجٍل مِمَّ

ا ،«َهَذا مِْن َأْهِل النَّارِ »اإِلْسالََم:  ُجُل ِقَتاال  َشِديد  ا َحَضَر الِقَتاُل َقاَتَل الرَّ  َفَلمَّ

 َوَرُسوُلهُ  ،اهلُل َأْكَبرُ »َفَقاَل:  ،.... الحديث.َفَأَصاَبْتهُ 
ِ
 .(2)..«.،«َأْشَهُد َأنِّي َعْبُد اهلل

  ،َعْن َأبِي َمْحُذوَرةَ  
ِ
 اهلل

َّ
َمُه َهَذا اأْلََذاَن:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َنبِي َأْشَهُد  ،اهلُل َأْكَبُر اهلُل َأْكَبرُ »َعلَّ

 .(3)«ث..... الحدي..،َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ 

 :ثانيا: تفسيره- 

َوَقْد َيْحَتِمُل أْن َيُكوَن َقْوُل الُمَصلي )اهلُل أْكَبُر( مِْن : (4)قال الخطابي 

ء. 
ْ
 َهَذا َكأنه َيُقْوُل: اهلل أْكَبُر مِْن ُكل َشي

ِن وَأما َقْوُل اْلُمَصلِّي اهلُل َأكرب َوَكَذلَِك َقْوُل اْلُمؤَ : (5)قال ابن منظور  ذِّ

 َفِفيِه َقْواَلِن:

  .َأن َمْعنَاُه اهلُل َكبِيرٌ  َأحدهما

َخرُ  ُل اْلأ ا َوالأَقوأ  اْلَمْعنَى اهلُل َأْكَبُر َكبيرٍ  ،َأنَّ فِيِه َضِمير 

                                           
 (.1365(، م )371خ( )1)

 (.111(، م )3062خ( )2)

 (.379م( )3)

 (.67/ 1شأن الدعاء )( 4)

 (.127/ 5لسان العرب )( 5)
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ٍء َأي َأعظم. 
ْ
 َوقِيَل: َمْعنَاُه اهلُل َأكرب مِْن ُكلِّ َشي

 -الأَكبِيُر: )ب(

 وروده يف الكتاب :أوال:-  

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )عالى: قال ت

  .[30]لقمان: (چ

  [.12غافر:] (ڱ ں ں ڻ)وقال تعالى: 

 :ثانيا تفسيره- 

الذي كل شيء دونه وال  ،يعني العظيم (ڻ) :(1)قال الطربي 

 فله متصاغر. ،الذي كل شيء دونه ،شيء أعظم منه

 ،َوكَبِر الشأنِ  ،لِ الكبيُر: ُهَو الَمْوُصوُف بِالَجاَل  :(2)قال الخطابي 

 َوُيَقاُل: ُهَو الِذي كُبر َعْن َشَبِه الَمْخُلوقيَن. ،َفَصُغَر دون َجاَللِه كُل كبير

َوَقْد َيْحَتِمُل أْن َيُكوَن َقْوُل الُمَصلي )اهلُل أْكَبُر( مِْن َهَذا َكأنه َيُقْوُل: اهلل أْكَبُر 

َم َهَذا الَقْوُل أَماَم  ء. َوُقدِّ ْ
 يخطره مِْن ُكل َشي

ْ
اَلِة َتنْبِْيَهًا لِلمصلي. كي أْفَعاِل الصَّ

ٍء ِسَواُه.  ،بَِبالِِه ِعنَْد ِقَيامِِه إَلى الصالِة َفاَل َيْشَغل َخاطَِرة بِغيرهِ 
ْ
َواَل يعلق َقْلَبُه بَِشي

 َكاَن َيْعَلم أنه أكَبُر مِما َيْشَتِغل بِِه. إَذا

  
                                           

 (.155/ 20(، )676/ 18تفسير الطربي )( 1)

 (.67، 66/ 1شأن الدعاء )( 2)
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 اْلَكِريُم ،( اْلَأْكَرُم8، 7)
 ودهما يف الكتابور :أوال:-  

 (ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) قول اهلل 

 .[40النمل:]

  [.6االنفطار:] (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) وقوله 

  [.3العلق:] (ڎ ڎ ڈ) وقوله 

 :ثانيا تفسيرهما- 

يقول: ومن  [40النمل:] (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) :(1)قال الطربي 

 عن  ،بَخس وحظَّها ،لنفسه ظلم ،وفضله عليه ،كفر نعمه وإحسانه إليه
ّ
واهلل غني

ومن كرمه  ،كريم ،ال يضّره كفر من كفر به من خلقه ،ال حاجة به إليه ،شكره

 ويجعلها وصلة يتوصل هبا إلى معاصيه. ،إفضاله على من يكفر نعمه

اْلَكِريُم: َقاَل َبْعُض َأْهِل اللَُّغِة: اْلَكِريُم اْلَكثِيُر  :(2)قال قوام السنة 

 َتَعاَلى: َأنَُّه َيْبَتِدُئ بِالنِّْعَمِة مِْن َغْيِر اْستِْحَقاٍق َويتفضل َومِْن كَ  ،اْلَخْيرِ 
ِ
َرِم اهلل

ُنوَب  ،بِاإِلْحَساِن مِْن َغْيِر اْسَتَثاَبةٍ   َوَيْعُفو َعِن اْلُمِسيِء. ،َوَيْغِفُر الذُّ

 ،َحدٌ َوإِْن َلْم َيْعُبْدُه أَ  ،َأْي: َكِريٌم فِي َنْفِسهِ  (ڱ) :(3)قال ابن كثير 

                                           
 (.469/ 19تفسير الطربي )( 1)

 (.145/ 1الحجة يف بيان المحجة )( 2)

 (.193/ 6تفسير ابن كثير )( 3)
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چ چ ڇ ڇ ڇ )َوَهَذا َكَما َقاَل ُموَسى:  ،َفإِنَّ َعَظَمَتُه َلْيَسْت ُمْفَتِقَرة  إَِلى َأَحدٍ 

 .[8إبراهيم:] (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

َلُكْم َوآِخَرُكمْ "ويف َصِحيِح ُمْسلٍِم:   ،َيُقوُل اهلُل َتَعاَلى: َيا ِعَباِدي َلْو َأنَّ َأوَّ

ي َشْيئ ا.  ،َعَلى َأْتَقى َقْلِب َرُجٍل مِنُْكمْ  َوإِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكاُنوا
َما َزاَد َذلَِك فِي ُمْلكِ

َلُكْم َوآِخَرُكمْ  ،َيا ِعَباِدي َكاُنوا َعَلى َأْفَجِر َقْلِب َرُجٍل  ،َوإِْنَسُكْم َوِجنَُّكمْ  ،َلْو َأنَّ َأوَّ

  (1)الحديث "...،َما َنَقَص َذلَِك مِْن مِْلكِي َشْيئ ا. َيا ِعَباِدي ،مِنُْكمْ 

َواَل  ،األكَرُم: ُهَو أْكَرُم األْكَرميَن اَل ُيَواِزْيِه كريم :(2)قال الخطابي 

 .ُيَعاِدُله فيه َنظِيٌر. َوَقْد َيُكْوُن األْكَرُم بَِمْعنَى الَكِرْيمِ 

 :ثالثا: من معانيهما- 

والكريم:  ،والكريم: العزيز ،الكريم: الجواد :(3)قال الزجاجي 

 هذه ثالثة أوجه للكريم يف كالم العرب كلها جائز وصف اهلل  الصفوح.
 .هبا

 فوائد عامة  :رابعا 

 :وصفت عدة أشياء يف كتاب اهلل بالكرم منها- 

 .عليهم يتلوه ملسو هيلع هللا ىلصوهو محمد  [40الحاقة:] (ڤ ڤ ڤ ڦ)قوله 

                                           
 بنحوه (2577:م)( 1)

 (.104، 103/ 1شأن الدعاء )( 2)

 (.176اشتقاق أسماء اهلل )ص: ( 3)
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 ،♠يعني: جربيل  [40الحاقة:] (ڤ ڤ ڤ ڦ) وقوله 

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل عبد بن محمد على نزله

 (ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ) ه وقول

 ♠وهو موسي  [17الدخان:]

 .[24الذاريات:] (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ) وقوله 

  [.35المعارج:] (ېئ ىئ ىئ ىئ) وقوله 

 .[27يس:] (ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ)وقول الرجل الصالح 

  [.77الواقعة:] (ٱ ٻ ٻ) وقوله 

  [.13عبس:] (ڍ ڌ ڌ) وقوله 

ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ) وقوله 

 .[116ون:المؤمن] (ۉ

ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) وقوله  

  .[4األنفال:] (ژ

 .[7الشعراء:] (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ) وقوله 

 .[44األحزاب:] (ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ) وقوله 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) وقوله 
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  [.31النساء:] (ڱ ڱ ڱ

  [.23اإلسراء:] (ھ ے ے ۓ) وقوله 

 ملسو هيلع هللا ىلص ومن سنة رسول اهلل:- 

: َمْن َأْكَرُم النَّاِس؟ َقاَل: ڤي ُهَرْيَرَة فَعْن َأبِ 
ِ
« َأْتَقاُهمْ »: قِيَل َيا َرُسوَل اهلل

 »َقاَل:  ،َفَقاُلوا: َلْيَس َعْن َهَذا َنْسَأُلَك 
ِ
 اهلل

ُّ
  ،َفُيوُسُف َنبِي

ِ
 اهلل

ِّ
  ،اْبُن َنبِي

ِ
 اهلل

ِّ
 ،اْبِن َنبِي

 
ِ
َفَعْن َمَعاِدِن الَعَرِب َتْسَأُلوِن؟ »َقاَل:  ،َذا َنْسَأُلَك َقاُلوا: َلْيَس َعْن هَ « اْبِن َخلِيِل اهلل

 .(1)«إَِذا َفُقُهوا ،ِخَياُرُهْم فِي الَجاِهلِيَِّة ِخَياُرُهْم فِي اإِلْسالَمِ 

 -:اهلل ،اإلله (10، 9)
 -اإلله: (أ)

 -:أوال وروده يف الكتاب

 (ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب) :قال اهلل 

  [.163البقرة:]

  [.171النساء:] (ڃ ڃ چ چچ) :وقال تعالي

  [.52]إبراهيم: (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ) :وقال

  [.3الناس:] (ڈ ڈ) :وقال



                                           
 (.2378، م3374)خ (1)
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 تفسيره: -:ثانيا- 

هو ذو األلوهية أي: المستحق  :معنى اإلله: (1)قال الزجاجي

  .لأللوهية والعبادة. والمعبود إنما هو اسم المفعول من عبد فهو معبود

 ،ه: هو المألوه الذي يستحق أن يؤله وُيعبداإلل: (2)قال ابن تيمية

 والتأّله والتعّبد: يتضمن غاية الحب بغاية الذّل.

  -:اهلل )ب(

 جدا منها(مواطن كثيرة )وروده يف الكتاب والسنة  :أوال:- 

]ال  ،[255البقرة:] (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ) -:قال اهلل تعالي

  [.2عمران:

  .[8طه:] (ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ)وقال تعالي 

  [.2-1 اإلخالص:] (پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)  وقال

  ،ڤ ،وَعِن اْبِن ُعَمرَ 
ِ
 اإِلْسالَُم َعَلى َخْمٍس: »: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َ
ُبنِي

  ،َشَهاَدِة َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ 
ِ
ا َرُسوُل اهلل د   .(3)«...،َوَأنَّ ُمَحمَّ



                                           
 ( )بتصرف(.30اشتقاق أسماء اهلل )ص: ( 1)

 (.285/ 1النبوات البن تيمية )( 2)

 [.21، م 8]خ ( 3)
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 تفسيره: :ثانيا- 

فإنه  ،"اهلل": وأما تأويل قول اهلل تعالى ذكره (1)الطربي  قال أبو جعفر

 ،: هو الذي َيأَلهه كل شيء(2)ڤ ما ُروي لنا عن عبد اهلل بن عباسعلى معنى 

 ويعبده كل خْلٍق.

بِّ  (ٻ) :(3)قال ابن كثير  َوُهَو اْسٌم َلْم  ،َعَلٌم َعَلى الرَّ

 .ُيَسمَّ بِِه َغْيُرُه 

 -:الباطن ،الظاهر ،اآلخر ،األول (14، 13، 12، 11)
 ورودهم يف الكتاب والسنه :أوال:- 

 - :قال اهلل 

  [.3الحديد:] (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی)

 -:والدليل من السنة

ُل  َأْنَت  اللَُّهمَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقوله   ءٌ  َقْبَلَك  َفَلْيَس  األَوَّ
ْ
 َبْعَدكَ  َفَلْيَس  اآلِخرُ  َوَأْنَت  ،َشي

ءٌ 
ْ
ءٌ  ْوَقَك فَ  َفَلْيَس  الظَّاِهرُ  َوَأْنَت  ،َشي

ْ
ءٌ الْ  َوَأْنَت  ،َشي

ْ
اْقِض  ،َباطُِن َفَلْيَس ُدوَنَك َشي

ْينَ    (4)«َعنَّا الدَّ

                                           
 (.122/ 1تفسير الطربي ) (1)

 ا بشر بن عمارة ضعيف.وكذ ڤضعيف جدا: الضحاك لم يسمع من ابن عباس  (2)

 (.122/ 1تفسير ابن كثير ) (3)

 (.6988م( )4)
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 ثانيا: تفسيرهم:- 

إَِذا  ،َقاَل: َكاَن َأُبو َصالٍِح َيْأُمُرَنا ،قد فسرهم النبي أحسن تفسير فَعْن ُسَهْيلٍ 

هِ  ،َأَراَد َأَحُدَنا َأْن َينَامَ  ُثمَّ َيُقوُل: اللَُّهمَّ َربَّ  ،األَْيَمنِ  َأْن َيْضَطِجَع َعَلى ِشقِّ

َماَواِت َوَربَّ األَْرِض َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعظِيمِ  ءٍ  ،السَّ
ْ
َفالَِق اْلَحبِّ  ،َربَّنَا َوَربَّ ُكلِّ َشي

ءٍ  ،َوُمنِْزَل التَّْوَراِة َواإِلْنِجيِل َواْلُفْرَقانِ  ،َوالنََّوى
ْ
َأْنَت آِخٌذ  َأُعوُذ بَِك مِْن َشرِّ ُكلِّ َشي

  .بِنَاِصَيتِهِ 

ءٌ 
ْ
ُل َفَلْيَس َقْبَلَك َشي ءٌ  ،اللَُّهمَّ َأْنَت األَوَّ

ْ
َوَأْنَت  ،َوَأْنَت اآلِخُر َفَلْيَس َبْعَدَك َشي

ءٌ 
ْ
ءٌ  ،الظَّاِهُر َفَلْيَس َفْوَقَك َشي

ْ
ْينَ  ،َوَأْنَت اْلَباطُِن َفَلْيَس ُدوَنَك َشي  ،اْقِض َعنَّا الدَّ

  ،َيْرِوي َذلَِك َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  َوَكانَ  ملسو هيلع هللا ىلصَن اْلَفْقرِ َوَأْغنِنَا مِ 
ِّ
  (1).ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِي

َفَهِذِه اأْلَْسَماُء اأْلَْرَبَعُة ُمَتَقابَِلٌة: اْسَماِن مِنَْها : (2) قال ابن أبي العز

بِّ  ََزلِيَِّة الرَّ
ِ
تِهِ  ´ أل ِه َوُقْربِِه. ،َوَأَبِديَّ  َواْسَماِن لُِعُلوِّ

 -:اْلَباِرُئ( 15)
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

 (ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائەئ) قال اهلل 

  [.24الحشر:]



                                           
 (.6988م )( 1)

 (.283شرح الطحاوية )ص: ( 2)
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 :ثانيا تفسيره- 

فأوجدهم  ،البارئ الذي برأ الخلق :(1)قال أبو جعفر الطربي 

 بقدرته.

ۉ ې ې ې ېى ى ائ )َوَقْوُلُه:  :(2)قال ابن كثير 

َوُهَو التَّنِْفيُذ َوإِْبَراُز  ،والَبراء: ُهَو اْلَفْرُي  ،اْلَخْلُق: التَّْقِديرُ  [24]الحشر:  (ائەئ

َرُه إَِلى اْلُوُجودِ  َرُه َوَقرَّ َبُه َيْقِدُر َعَلى َتنِْفيِذِه  ،َما َقدَّ َر َشْيئ ا َوَرتَّ َوَلْيَس ُكلُّ َمْن َقدَّ

  َوإِيَجاِدِه ِسَوى
ِ
 .  اهلل

اِعُر َيْمَدُح آَخَر   َقاَل الشَّ

 ي َمتتتتتتا َخَلقتتتتتتتَوأَلَْنتتتتتتَت َتفتتتتتتر

 

 وبعُض اْلَقْوِم َيخُلق ُثتمَّ اَل َيْفتري 

ُذ َما َخَلْقَت   ْرَت  ،َأْي: َأْنَت ُتنَفِّ بِِخاَلِف َغْيِرَك َفإِنَُّه اَل َيْسَتطِيُع َما ُيِريُد.  ،َأْي: َقدَّ

َر اْلَجالَّ  َأْي: َقَطَع  ،ُد ُثمَّ َفَرىَفاْلَخْلُق: التَّْقِديُر. َواْلَفْرُي: التَّنِْفيُذ. َومِنُْه ُيَقاُل: َقدَّ

َرُه بَِحَسِب َما ُيِريُدُه.  َعَلى َما َقدَّ

 من معانيه :ثالثا:- 

..وهو المعنى .لربء من تربئة الشيء من الشيء: ا(3)الزجاج  قال

 (4)الذي به انفصلت الصور بعضها من بعض فصورة زيد مفارقة لصورة عمرو

                                           
 (.305/ 23تفسير الطربي )( 1)

 (.80/ 8تفسير ابن كثير )( 2)

 (.6تفسير االسماء الحسنى للزجاج )ص: ( 3)

َماَواِت َوا} قال اهلل ( 4) لَْوانُِكْم إِنَّ ِِف َذلَِك َوِمْن آيَاتِهِ َخلُْق السَّ
َ
لِْسنَتُِكْم َوأ

َ
رِْض َواْختََِلُف أ

َ
ْْل

= 
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 اهلل خالقا وبارئاوصورة حمار مفارقة لصورة فرس فتبارك 

الَبارىُء: ُهَو الَخالُِق. ُيَقاُل منه: َبرأ اهلُل الَخْلَق : (1)الخطابيقال 

 .(2)َيربؤُهم

 . (3)ويقاُل: َبْل أِخَذْت مَِن الَبَرى: َوُهَو الرتاُب  

وقيل: البارى هو الذي خلق الخلق بريئ ا من  :(4)قال السيوطي 

 .(5)الكامل والتنافر المخلين بالنظام ،التفاوت

 -( اْلَبرُّ:16)
 وروده يف الكتاب :أوال:- 

 (ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ) :قول أهل اإليمان

  [.28الطور:]

 =                                           
 [.22]الروم: {ََليَاٍت لِلَْعالِِميَ 

َماَواتِ  َخلَقَ } وقال اهلل  رَْض  السَّ
َ
َرُكمْ  بِاْْلَق ِ  َواْْل ْحَسنَ  َوَصوَّ

َ
 {لَْمِصيُ ا ِإَوََلْهِ  ُصَوَرُكمْ  فَأ

 [.3]التغابن: 

 (.50/ 1شأن الدعاء )( 1)

نُْفَسُكمْ  َظلَْمُتمْ  إِنَُّكمْ  يَاقَوْمِ  لَِقوِْمهِ  ُموَس  قَاَل  ِإَوذْ }: قال اهلل ( 2)
َ
َاذُِكمُ  أ  َفُتوُبوا الْعِْجَل  بِاّت ِ

 [.54: البقرة] {بَارِئُِكمْ  إَِل 

نُْتْم بَََشٌ }: قال اهلل ( 3)
َ
ْن َخلََقُكْم ِمْن تَُراٍب ُثمَّ إَِذا أ

َ
ونَ َوِمْن آيَاتِهِ أ  [.20]الروم:  {َتنْتََِشُ

 (.894/ 2قوت المغتذي على جامع الرتمذي للسيوطي )( 4)

ِي َخلََق َسبَْع َسَماَواٍت ِطَباقًا َما تََرى ِِف َخلِْق الرَّْْحَِن ِمْن َتَفاُوٍت فَارِْجِع }: قال اهلل ( 5) اَّلَّ
 [.3]الملك:  {اْْلَََصَ َهْل تََرى ِمْن ُفُطورٍ 
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 :ثانيا تفسيره- 

 يعني: اللطيف بعباده. (وئ وئ ۇئ) :(1)قال الطربي 

: هو الَعطوُف َعَلى ِعَبادهِ  :(2)قال الخطابي  َعمَّ  ،الُمْحِسُن إَلْيِهم ،الَبرَّ

ُهْم بِِواَليتهِ  ،َوُهَو الَبرُّ بِأْولَيائه ،(3)ِه َجمْيَع َخْلِقهِ بِبِرِّ  إْذ َخصَّ
 ،َواْصَطَفاُهم لِِعَباَدتِهِ  (4)

َوُهَو البَُّر بِالُمْحِسِن فِي ُمَضاَعَفِة الثَّواب َلهُ 
(5).  

ْفِح  ِء فِي الصَّ ْ
 .(6)َوالتَجاُوِز َعنْهُ  ،َوالَبرُّ بِالُمِسي

 -:( اْلَبِصرُي17)
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

  .[11الشورى:] (ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ)قوله تعالى: 

  .[58النساء:] (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)وقال تعالى:  

                                           
 (.477/ 22ربي)تفسير الط( 1)

 (.90، 89/ 1شأن الدعاء )( 2)

ُرونَ } :قال اهلل ( 3)
َ
ر فَإََِلْهِ ََتْأ ُكُم الُّضر ِ ُثمَّ إَِذا َمسَّ ]النحل:  {َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن اَّللَّ

53.] 

ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظيمِ }:( قول اهلل 4)  .[105]البقرة:  {ََيَْتصر بِرَْْحَتِهِ َمْن يََشاُء َواَّللَّ

ي َِئةِ فَََل ُُيَْزى إَِّلَّ ِمثْلََها َوُهْم }: قول اهلل  (5) ْمَثالَِها َوَمْن َجاَء بِالسَّ
َ
َمْن َجاَء بِاْْلََسَنةِ فَلَُه َعَْشُ أ

 [.160]األنعام:  {ََّل ُيْظلَُمونَ 

نُْفِسِهمْ }:قال اهلل ( 6)
َ
فُوا لََعَ أ ْْسَ

َ
ِيَن أ َ َيْغفُِر  قُْل يَاِعَباِدَي اَّلَّ ِ إِنَّ اَّللَّ ََّل َتْقَنُطوا ِمْن رَْْحَةِ اَّللَّ

نُوَب ََجِيًعا إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيمُ   [.53]الزمر:  {اَّلر
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  [.265البقرة:] (ٹ ڤ ڤ ڤ)وقال تعالى: 

 (1)ثانيا تفسيره:- 

واهلل ذو  ،[96البقرة:] (ڌ ڎ ڎ ڈ) :(2)قال الطربي 

 ،بل هو بجميعها محيط ،ال يخفي عليه شيء من أعمالهم ،إبصار بما يعملون

 حتى يذيقهم هبا العقاب جزاءها. ،ولها حافظ ذاكر

سرها  ،أيها الناس ،من األعمال (خت مت ىت يت جث): وقال 

فال يخفى  ،يراه ويعلمه ،"بصير"وخيرها وشرها ،وخفيها وظاهرها ،وعالنيتها

حتى  ،ليكمفهو يحصي ذلك كله ع ،وال يتغيب عنه منه شيء ،عليه شيء

  .خير ذلك وشرهيجازيكم ب

 ."مبصر"وهو يف معنى ،ذو إبصار ،(مث)ومعنى

لَِربِّنَا اْلَخالِِق َعْينَاِن ُيْبِصُر بِِهَما َما  :َنْحُن َنُقوُل : (3)قال ابن خزيمة 

ْفَلى ،َتْحَت الثََّرى ابَِعِة السُّ َماَواِت اْلُعَلى ،َوَتْحَت األَْرِض السَّ َوَما  ،َوَما فِي السَّ

                                           
ْعُينَِنا}: قال ( 1)

َ
 [ 48]الطور: {َواْصِِبْ ِْلُْكِم َرب َِك فَإِنََّك بِأ

لَْواٍح َودُ }: وقال 
َ
]القمر:  {َتْجِري بَِأْعُينِنَا َجَزاء  لَِمْن َكاَن ُكِفرَ  13ُْسٍ وََْحَلَْناهُ لََعَ َذاِت أ

13 ،14 ] 

ِ َوِِلُْصَنَع لََعَ َعيِّْن }: وقال  لَْقيُْت َعلَيَْك ََمَبًَّة ِمّن 
َ
 [.39]طه: {َوأ

َ يََرى}: قال  نَّ اَّللَّ
َ
لَْم َيْعلَْم بِأ

َ
 [.14]العلق: {أ

 (.76/ 5(، )506، 376/ 2تفسير الطربي)( 2)

 (.114التوحيد البن خزيمة )ص: ( 3)
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ْبِع  ،ْن َصِغيٍر َوَكبِيرٍ َبْينَُهَما مِ  َماَواِت السَّ اَل ُيْخَفى َعَلى َخالِِقنَا َخافَِيٌة فِي السَّ

ْبعِ  ا َبْينَُهْم َواَل َفْوَقُهمْ  ،َواألََرِضيَن السَّ َواَل َأْسَفَل مِنُْهنَّ اَل َيِغيُب َعْن َبَصِرِه  ،َواَل مِمَّ

ءٌ 
ْ
 .".........مِْن َذلَِك َشي

َوُيَقاُل: الَبصيُر: العاِلم  ،(2)البصير: ُهَو الُمْبِصرُ  :(1)قال الخطابي 

بَخِفيَّاِت األُمور
(3) . 

 -( التَّوَّاُب:18)
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

 (ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب) :قال اهلل  

  [.37البقرة:]

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ):وقال 

  [.128البقرة:] (ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ھ ے ے ۓ ) :وقال 

  [.104التوبة:] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 .[104التوبة:] (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ) :وقال 

                                           
 (.61، 60/ 1شأن الدعاء )( 1)

ِميُع اْْلَِصيُ }: قوله  (2) ٌء َوُهَو السَّ  [.11]الشورى:  {لَيَْس َكِمثْلِهِ ََشْ

ِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوََّل َتْطَغْوا إِنَُّه بَِما َتْعَملُوَن بَِص }:قول اهلل ( 3)
ُ
]هود:  {يٌ فَاْسَتقِْم َكَما أ

112.] 
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 :ثانيا: تفسيره- 

أن اهلل جل ثناؤه  ،(حب خب مب ىب) :وتأويل قوله :(1)قال الطربي 

التارك مجازاته  ،من ذنوبه -من عباده المذنبين  -هو التّواب على من تاب إليه 

سلف من ذنبه. وقد ذكرنا أن معنى التوبة من  بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما

وأوبته إلى ما يرضيه برتكه ما َيْسَخطه من األمور  ،إنابُته إلى طاعته ،العبد إلى رّبه

ا مما يكرهه ربه. فكذلك توبة اهلل على عبده هو أن يرزقه  ،التي كان عليها مقيم 

ى العفو ومن العقوبة إل ،ويؤوب له من غضبه عليه إلى الرضا عنه ،ذلك

 والصفح عنه.

َأْي:  [37البقرة:] (حب خب مب ىب)َوَقْوُلُه َتَعاَلى:  :(2)قال ابن كثير 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )َكَقْولِِه:  ،إِنَُّه َيُتوُب َعَلى َمْن َتاَب إَِلْيِه َوَأَناَب 

َبِة:  (ڭ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )َوَقْوُلُه:  [104]التَّوأ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )ُلُه: َوَقوْ  ،[110]النَِّساِء:  (ڱ ں ں ڻ

َقاِن:  (ڈ ژ ژ ڑ  ...[71]الأُفرأ

اُب: ُهَو الذي َيُتْوُب َعَلى عبِدهِ : (3)قال الخطابي  ويْقَبُل توبته  ،التَّوَّ

َر الَقُبْوُل  َرْت الَتوبُة تَكرَّ ُكلََّما َتكرَّ
(4)  

                                           
 (.548، 547/ 1تفسير الطربي)( 1)

 (.240/ 1تفسير ابن كثير )( 2)

 (.90/ 1شأن الدعاء )( 3)

  [25:الشوري]{عباده عن اِلوبة يقبل اَّلي وهو}: قول اهلل ( 4)

= 
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  -اجَلبَّاُر: (19)
 وروده يف الكتاب والسنة :أوال:-  

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ھ ے ے ۓ ۓ)قوله تعالى: 

 (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

  .[23]الحشر:

األَْرُض َيْوَم  َتُكونُ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النَّبِي  ڤوحديث َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ 

ُؤَها اْلَجبَّاُر بَِيِدهِ  ،اْلِقَياَمِة ُخْبَزة  َواِحَدة   َفرِ  ،َيَتَكفَّ  ،َكَما َيْكَفُأ َأَحُدُكْم ُخْبَزَتُه فِي السَّ

..... » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النَّبِي  ڤوحديث َأبِي َسِعيٍد الُخْدِريِّ  (1)«ْهِل اْلَجنَّةِ ُنُزال  ألَ 

ةٍ الَجبَّ  َفَيْأتِيِهمُ  َل َمرَّ تِي َرَأْوُه فِيَها َأوَّ  ،َفَيُقوُل: َأَنا َربُُّكمْ  ،اُر فِي ُصوَرٍة َغْيِر ُصوَرتِِه الَّ

ُمُه إاِلَّ  ،َفَيُقوُلوَن: َأْنَت َربُّنَا   (2)«.........، األَْنبَِياءُ َفالَ ُيَكلِّ

 ْبِن ُعَمَر 
ِ
  ڤوحديث َعْبِد اهلل

ِ
 َوُهوَ  اْلِمنَْبرِ  َعَلى ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل اهلل

 .(3)«بَِيَدْيهِ  َوَأَرِضيهِ  َسمَاَواتِهِ   اْلَجبَّارُ  َيْأُخذُ »: َيُقوُل 

 =                                           
 [.3:غافر]{اِلوب وقابل اَّلنب اغفر}: وقوله 

 [. 117:التوبة]{واْلنصار والمهاجرين انليب لَع اَّلل تاب لقد} وقوله 

 ڤوَعْن َأبِي ُموَسى 
ِّ
ْيلِ  َيَدهُ  َيْبُسطُ   اهللَ  إِنَّ »: ، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن النَّبِي  لِيَُتوَب  بِاللَّ

يِْل، َحتَّى ُمِسيءُ  لَِيُتوَب  بِالنََّهارِ  َيَدهُ  النََّهاِر، َوَيْبُسطُ  ُمِسيءُ  ْمُس  َتْطُلعَ  اللَّ « َمْغِربَِها مِنْ  الشَّ

 ([.2759م)

 [.2792، م 6520 ]خ( 1)

 [.7439]خ ( 2)

 (.2788)م  (3)
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 تفسيره :ثانيا:-  

 ،ني: المصلح أمور خلقهوقوله: )اْلَجبَّاُر( يع: (1) قال الطربي

 المصرفهم فيما فيه صالحهم. 

َأِي: الَِّذي اَل َتلِيُق  (ۈ ۈٴۇ)َقاَل: : (2)قال ابن كثير 

 الَجْبّرية إاِلَّ َلُه.

الَجبار: ُهَو الِذي َجَبر الَخْلَق َعَلى َما أَراَد مِْن أْمِرِه  :(3)الخطابي  قال

َوُيَقاُل: ُهَو الذي َجَبر َمَفاقَِر الَخْلِق  ،َبَرُه باأللِِف ُه السلَطان وأْج َوهنْيِِه ُيَقاُل: َجَبرَ 

َوُيَقال: َبِل الجبار: الَعالي َفْوَق َخْلِقِه مِن  ،َوَكَفاُهم أسَباَب الَمَعاِش والرْزِق 

 َقْولهم: َتَجبََّر النباُت: إذا َعاَل َواكَتَهل. 

 .اَرةُ ويقال لِلنخَلِة التي اَل َتنَالها الَيُد ُطوال : الجب

َوال: : (4)قال ابن الجوزي  َبَعة َأقأ ي معنى الأَجبَّار َأرأ
 َوفِ

  .َأنه اْلَعظِيم َأحدَها:

  .َأنه الَِّذي يقهر اْلخلق ويجربهم على َما ُيِريد َوالثَّانِي:

 الَِّذي جرب مفاقر خلقه وكفاهم َأسَباب المعاش والرزق.  َوالثَّالِث:

                                           
 (.304/ 23تفسير الطربي )( 1)

 (.80/ 8تفسير ابن كثير )( 2)

 ( ]بتصرف[.48/ 1شأن الدعاء )( 3)

 ( ]بتصرف[.2/506كشف المشكل من حديث الصحيحين )( 4)
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ابِع:   .من َقْولهم: تجرب النََّبات: إِذا َطال َوعال ،خلقه َأنه العالي َفوق َوالرَّ

 (1)فوائد عامة يف االسم :ثالثا  

  

                                           
 (.4/113) العرب لسان ( قال ابن منظور 1)

 اْلَقاِهُر َخْلَقُه َعَلى َما َأراد مِْن َأمر َونَْهٍي. الَجبَّاُر: اهلُل َعزَّ اْسُمهُ  -1

اك مِْن  اال  مِْن َأفعل إاِل فِي َحْرَفيِْن َوُهَو َجبَّار مِْن َأْجَبْرُت، وَدرَّ اُء: َلْم َأسمع َفعَّ قال اْلَفرَّ

 َأدرْكُت. 

 ثَُر. قال اْبُن األَثير: َوُيَقاُل َجبََر الخلَق وَأْجَبَرُهْم، وَأْجَبَر َأكْ 

ال مِْن َأبنية اْلُمَباَلَغِة، َومِنُْه َقْوُلُهْم: َنْخَلٌة َجبَّارة،  يَل: الَجبَّار اْلَعالِي َفْوَق َخْلِقِه، وَفعَّ
َوقِ

تِي َتُفوُت َيَد اْلُمَتنَاِوِل.   اْلَعظِيَمُة الَّ
َ
 َوِهي

 َتَعاَلى؛ َومِنْهُ  -2
ِ
 {َعِصيًّا َجبَّاراً  يَُكنْ  َولَمْ }: َقْوُلُه  الَجبَّار اْلُمَتَكبُِّر َعْن ِعَباَدِة اهلل

اَلُم:  اَلُة َوالسَّ  {َولَْم َُيَْعلِّْن َجبَّاراً َشقِيًّا}َوَكَذلَِك َقْوُل ِعيَسى، َعَلى َنبِيِّنَا َوَعَلْيِه الصَّ
 َتَعاَلى. 

ِ
ا َعْن ِعَباَدةِ اهلل  َأي ُمَتَكبِّر 

 تِي. الَجبَّاُر مَِن اْلُمُلوِك: اْلَعا -3

ْحَمُة. -4  وَقْلٌب َجبَّاٌر: اَل َتْدُخُلُه الرَّ

ُ  َيْطَبعُ  َكَذلَِك }:وَقْلٌب َجبَّاٌر: ُذو كِْبٍر اَل َيْقَبُل َمْوِعَظة  َقاَل اهلُل  -5  قَلْبِ  ُك ِ  لََعَ  اَّللَّ
 ٍ ِ  . {َجبَّارٍ  ُمَتَكِب 

نَْت َعلَيِْهْم ِِبَبَّارٍ وَ }: َوَرُجٌل َجبَّار: ُمَسلَّط َقاِهٌر. َقاَل اهلُل  -6
َ
 {ما أ

 َأي بُِمَسلٍَّط َفَتْقَهَرهم َعَلى اإِلسالم. 

. َوفِي التَّنِْزيِل اْلَعِزيِز:  -7  {ِإَوذا َبَطْشُتْم َبَطْشُتْم َجبَّارِينَ }الَجبَّاُر: الَقتَّال فِي َغْيِر َحقٍّ
ُجِل لُِموَسى فِي التَّنِْزيِل اْلَعزِ  رِْض }يِز:َوَكَذلَِك َقْوُل الرَّ

َ
ْن تَُكوَن َجبَّاراً ِِف اْْل

َ
 {إِْن تُرِيُد إَِّلَّ أ

 َأي قتَّاال  ]بتصرف[.
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  -:(1)اجلميل (20)
 :أوال: وروده يف السنة- 

 ْبِن َمْسُعودٍ 
ِ
  ،َعْن َعْبِد اهلل

ِّ
اَل َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َكاَن فِي َقْلبِِه »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِي

ةٍ  ُجَل ُيِحبُّ َأْن َيُكوَن َثْوُبُه َحَسن ا َوَنْعُلُه َحَسنَة  « مِْن ِكْبرٍ  مِْثَقاُل َذرَّ  ،َقاَل َرُجٌل: إِنَّ الرَّ

 .(2)«َوَغْمُط النَّاسِ  ،اْلكِْبُر َبَطُر اْلَحقِّ  ،إِنَّ اهلَل َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَل »َقاَل: 

 :تفسيره: -ثانيا- 

ات وجماله ُسْبَحانَ : (3)قال ابن القيم  ُه على َأربع َمَراتِب جمال الذَّ

َفات وجمال اأْلَْفَعال وجمال اأْلَْسَماء فأسماؤه كلَها حسنى َوِصَفاته  وجمال الصِّ

كلَها ِصَفات َكَمال وأفعاله كلَها ِحْكَمة ومصلحة َوعدل َوَرْحَمة َوأما جمال 

ات َوَما ُهَو َعَلْيِه َفأمر اَل ُيْدِركُه سواُه َواَل ُيعل  مُه َغيرهالذَّ

 .(4)وقال

 وهو الجميل علتى الحقيقتة كيتف ال

 

 وجمتتتتتال ستتتتتائر هتتتتتذه األكتتتتتوان  

 متتتتن بعتتتتض آثتتتتار الجميتتتتل فرهبتتتتا 

 

 أولتتتتى وأجتتتتدر عنتتتتد ذي العرفتتتتان  

 فجمالتتته بالتتتذات واألوصتتتاف وال 

 

 أفعتتتتتتتال واألستتتتتتتماء بالربهتتتتتتتان  

 ال شتتتتتيء يشتتتتتبه ذاتتتتتته وصتتتتتفاته 

 

 ستتتتتبحانه عتتتتتن إفتتتتتك ذي هبتتتتتتان 

 
                                           

 : يف )جميل( اختالف، هل هي اسم هلل، أم وصف؟ وأختار األخير.-حفظه اهلل-قال شيخنا  (1)

 (.91)م  (2)

  (.182الفوائد البن القيم )ص:  (3)

 (.203نونية ابن القيم )ص: ( 4)
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 -( احلق:21)
 وروده يف الكتاب والسنة :والأ:-  

  [.114طه:] (ٱ ٻ ٻ ٻٻ): قال اهلل

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ) : وقوله

  [.71المؤمنون:] (ائەئ

ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ) : وقوله

  [.116المؤمنون:] (ۉ

  [.25النور:] (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ) : وقوله

  ،ڤ وَعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
ِ
َوَوْعُدَك  ،َأْنَت اْلَحقُّ »..... قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اهلل

اَعُة  ،َوالنَّاُر َحقٌّ  ،َواْلَجنَُّة َحقٌّ  ،َولَِقاُؤَك َحقٌّ  ،َوَقْوُلَك اْلَحقُّ  ،اْلَحقُّ  َوالسَّ

 .(1)...«.،َحقٌّ 

 :ثانيا تفسيره- 

 (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ)وأما قوله: : (2)قال الطربي 

اهلل الذي هو رهبم  فإنه يقول: ورجع هؤالء المشركون يومئٍذ إلى ،[30]يونس:

دون ما كانوا يزعمون أهنم لهم أرباب من اآللهة  ،الحّق ال شك فيه ،ومالكهم

                                           
 (.769(، م )7499)خ ( 1)

 (.82/ 15تفسير الطربي )( 2)
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 واألنداد

 [6الحج:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ):  َقاَل اهلل :(1)قال ابن كثير 

ْلَطاِن الْ  َنَُّه ُذو السُّ
ِ
َلُه اْلَحقُّ الَِّذي اَل َتنَْبِغي اْلِعَباَدُة إاِلَّ َلُه؛ أل الَِّذي َما  ،َعظِيمِ َأِي: اإْلِ

ٍء َفِقيٌر إَِلْيهِ  ،َشاَء َكاَن َوَما َلْم َيَشْأ َلْم َيُكنْ 
ْ
ھ ے ) ،َذلِيٌل َلَدْيهِ  ،َوُكلُّ َشي

َأْي: مَِن اأْلَْصنَاِم َواأْلَْنَداِد  [62الحج:] (ے ۓ ۓ ڭ ڭ

َ  ،َواأْلَْوَثانِ 
ِ
ا.َوُكلُّ َما ُعبَِد مِْن ُدونِِه َتَعاَلى َفُهَو َباطٌِل؛ أل ا َواَل َنْفع   نَُّه اَل َيْملُِك َضرًّ

  فاهلل ،حق وكل معبود دونه باطل  اهلل :(2)قال الزجاجي
وكل ما أمر به وهني عنه حق  ،حق وكل شيء من عنده حق وكل ما عاد إليه حق

على العباد امتثاله أي واجب ذلك عليهم فاهلل الحق أي هو الحق وما عبد دونه 

وجميع  ،ووعيده ،ووعده ،وهنيه ،أي ذو الحق يف أمره الحق  واهلل ،باطل

 ما أنزله على لسان رسله وأنبيائه.

 -:اْلَحِكيُم ،( احلكم23، 22)
  -أوال ورودهما يف الكتاب والسنة:

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ): قال اهلل 

  .[129البقرة:] (چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 .[6آل عمران:] (ک ک گ گ گ گ): وقال 

                                           
 (.449/ 5تفسير ابن كثير )( 1)

 (.178اشتقاق أسماء اهلل )ص: ( 2)
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  ڤ َعْن َأبِيِه َهانِئٍ  و حديث ُشَرْيٍح 
ِ
ا َوَفَد إَِلى َرُسوِل اهلل  َقْومِهِ  َمعَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه َلمَّ

  َرُسوُل  َفَدَعاهُ  ،اْلَحَكمِ  بَِأبِي ُيَكنُّوَنهُ  َسِمَعُهمْ 
ِ
 ،اْلَحَكمُ  ُهوَ  اهللَ  إِنَّ : َفَقاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ٍء َأَتْونِيَفلَِم َتَكنَّى َأَبا اْلَحَكِم؟ َفَقاَل: إِ  ،اْلُحْكمُ  َوإَِلْيهِ 
ْ
 ،نَّ َقْومِي إَِذا اْخَتَلُفوا فِي َشي

َ ِكالَ اْلَفِريَقْينِ 
  ،َفَحَكْمُت َبْينَُهْم َفَرِضي

ِ
 َفَما ،َهَذا َأْحَسنَ  َما: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهلل

  ،َوُمْسلِمٌ  ،ُشَرْيٌح  لِي: َقاَل  اْلَوَلِد؟ مِنَ  َلَك 
ِ
اَل: َقاَل: َفَمْن َأْكَبُرُهْم؟ قَ  ،َوَعْبُد اهلل

 .(1)َقاَل: َفَأْنَت َأُبو ُشَرْيٍح  ،ُقْلُت: ُشَرْيٌح 

 ثانيا تفسيرهما:-  

الذي ال يدخل تدبيره  ،والحكيم: هو ذو الحكمة :(2)قال الطربي 

 خلل وال زلل.

َفَيَضُع اأْلَْشَياَء فِي  ،اْلَحكِيُم فِي َأْفَعالِِه َوَأْقَوالِهِ  :(3)قال ابن كثير 

َها.  َمَحالِّ

َوَحِقْيقُتُه: ُهَو الِذي َسلَِم َلُه  ،الحاكِمُ :الَحَكمُ  :(4)لخطابي قال ا

                                           
( وغيرهم من طريق َيِزيَد 811(، )خد:5387( وهذا لفظه، )ن:4955: )د:سنده حسن( 1)

ِه، ُشَرْيٍح َعْن َأبِي ِه َهانٍِئ به، وتابع يزيد بن المقدام ْبَن اْلِمْقَداِم ْبِن ُشَرْيٍح، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ

 أحدهما: قيس بن الربيع األسدي أخرجه ابن سعد يف الطبقات -عن أبيه، اثنان:

ضعيف، واآلخر شريك بن عبد  (، وغيرهما وقيس:464(، والطرباين يف الكبير )359)

ضعيف، والراوي عنه يحيي الحماين  ( وشريك:465اهلل أخرجه الطرباين يف الكبير )

 تهم بسرقة الحديث(.م

 (.88/ 3(، )496/ 1تفسير الطربي )( 2)

 (.445/ 1تفسير ابن كثير )( 3)

 ( )بتصرف(.61/ 1شأن الدعاء ) (4)
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]القصص:  (ڱ ڱ ں ں): ورد إَلْيِه فِْيِه األْمُر. َكَقْولِه  ،الُحْكمُ 

]الزمر:  (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې): َوَقْولِه  [88

46]. 

 من معانيهما: :ثالثا-  

 َتَعاَلى الَحَكمُ قال اْبُن األَثير: فِي أَ :(1)قال ابن منظور 
ِ
 سماء اهلل

َأْو ُهَو  ،َفهو فِعيٌل بَِمْعنَى فاِعلٍ  ،َوُهَو اْلَقاِضي ،(2)الحاكِموالَحكِيُم َوُهَما بَِمْعنَى 

َوقِيَل: الَحكِيُم ُذو  ،َفُهَو َفِعيٌل بَِمْعنَى ُمْفِعلٍ  ،(3)الَِّذي ُيْحكُِم األَشياَء َوُيْتِقنَُها

  .(4)الِحكمة

 -والحكم هنا يتناول األحكام الثالثة:: (5)حفظه اهلل الجليل الشيخ قال

                                           

 ( )بتصرف(.140/ 12لسان العرب )( 1)

ءٍ  لََعَ  انلََّصاَرى لَيَْسِت  اَْلَُهودُ  َوقَالَِت } قال اهلل ( 2)  لََعَ  ُهودُ اَْلَ  لَيَْسِت  انلََّصاَرى َوقَالَِت  ََشْ
ءٍ  ِينَ  قَاَل  َكَذلَِك  الِْكَتاَب  َيتْلُونَ  َوُهمْ  ََشْ ُ  قَْولِِهمْ  ِمثَْل  َيْعلَُمونَ  ََّل  اَّلَّ َياَمةِ الْقِ  يَوْمَ  بَيَْنُهمْ  ََيُْكمُ  فَاَّللَّ

 [ 113]البقرة:  {فِيَما ََكنُوا فِيهِ ََيَْتلُِفونَ 

 [.78: النمل] {الَْعلِيم الَْعزِيزُ  َوُهوَ  ِمهِ ِِبُكْ  بَيَْنُهمْ  َيْقِض  َربََّك  إِنَّ } وقوله 

 اْْلَََصَ  فَارِْجعِ  َتَفاُوٍت  ِمنْ  الرَّْْحَنِ  َخلْقِ  ِِف  تََرى َما طباقا سموات سبع خلق اَّلي}: قال اهلل ( 3)
  [3: الملك] {ُفُطورٍ  ِمنْ  تََرى َهْل 

ِ  ُصنْعَ } :وقوله  ِي اَّللَّ تَْقنَ  اَّلَّ
َ
ءٍ  ُكَّ  أ  [.88: النمل] {ََشْ

 [.5]القمر:  {ا ُتْغِن انلرُذرُ َفمَ  بَالَِغةٌ  ِحْكَمةٌ } -:قال اهلل ( 4)

 ( بتصرف226/ 1وهلل األسماء الحسنى )( 5)
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واألحكام  ،(2)واألحكام الدينية الشرعية ،(1)األحكام الكونية القدرية

  (3)الجزائية

 يف كتاب اهلل  (4)من معاين الحكمة :رابعا:-  

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ): قال اهلل  ( السنة:1)

 .[129]البقرة:  (چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ): وقال اهلل 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

                                           
َحًدا ُحْكِمهِ  ِِف  يَُْشِكُ  َوََّل }: قال اهلل ( 1)

َ
 [ 26: الكهف] {أ

َولَمْ }: وقال 
َ
نَّا يََرْوا أ

َ
ِت  أ

ْ
رَْض  نَأ

َ
  ِمنْ  َننُْقُصَها اْْل

َ
ُ  ْطَرافَِهاأ َِب  ََّل  ََيُْكمُ  َواَّللَّ ِْلُْكِمهِ َوُهَو  ُمَعق 

 [.41]الرعد:  {َْسِيُع اْْلَِساِب 

نَْعاِم إَِّلَّ َما ُيتََْل َعَليُْكْم }: قال اهلل  (2)
َ
ِحلَّْت لَُكْم بَِهيَمُة اْْل

ُ
ْوفُوا بِالُْعُقودِ أ

َ
ِيَن آَمُنوا أ َها اَّلَّ ير

َ
يَاأ

يْ  ِ الصَّ
َ ََيُْكُم َما يُرِيدُ َغْيَ َُمَِل  نُْتْم ُحُرٌم إِنَّ اَّللَّ

َ
رَْسلْنَا َوَما}:  وقوله[1: المائدة] {ِد َوأ

َ
 أ

لَْق  َتَمّنَّ  إَِذا إَِّلَّ  نيَِب ٍ  َوََّل  رَُسولٍ  ِمنْ  َقبْلَِك  ِمنْ 
َ
يَْطانُ  أ ْمنِيَّتِهِ  ِِف  الشَّ

ُ
ُ  َفَينَْسخُ  أ يَْطانُ  يُلِْق  َما اَّللَّ  ُثمَّ  الشَّ

ُ  مُ َُيْكِ  ُ  آيَاتِهِ  اَّللَّ ِ  ُحْكمُ  َذلُِكمْ }  وقوله[52: الحج] {يمَحكِ  َعلِيمٌ  َواَّللَّ  ََيُْكمُ  اَّللَّ
ُ  بَيَْنُكمْ   [.10: الممتحنة] {َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َواَّللَّ

ِي آَمُنوا ِمنُْكمْ  َطائَِفةٌ  ََكنَ  ِإَونْ }: قال اهلل ( 3) رِْسلُْت  بِاَّلَّ
ُ
وا ِمُنوايُؤْ  لَمْ  َوَطائَِفةٌ  بِهِ  أ  َحّتَّ  فَاْصِِبُ

ُ  ََيُْكمَ   إََِلَْك  يُوَح  َما َواتَّبِعْ } [ وقوله 87]األعراف:  {بَيَْنَنا َوُهَو َخْيُ اْْلَاكِِميَ  اَّللَّ
ُ  ََيُْكمَ  َحّتَّ  َواْصِِبْ   [ 109: يونس] {اْْلَاكِِميَ  َخْيُ  وَُهوَ  اَّللَّ

ِ  يَوَْمئِذٍ  الُْملُْك } وقوله  ِينَ  بَيَْنُهمْ  مُ ََيْكُ  َّلِلَّ اِْلَاِت ِِف َجنَّاِت انلَّعِيمِ وََعمِ  آَمُنوا فَاَّلَّ  {لُوا الصَّ
 [.56]الحج: 

/ 20(، )321/ 17(، )578، 370، 15/ 5(، )88، 87، 86/ 3تفسير الطربي )( 4)

 ( )بتصرف(.634/ 21(، )268، 267
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 .[164]آل عمران:  (ىئ ىئ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ): وقال اهلل 

 .[2]الجمعة:  (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ): وقال اهلل 

 .[34]األحزاب:  (ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

قال اهلل  و القرآن والفقه فيه:، االتباع له( المعرفة بالدين والفقه فيه و3، 2) 

:( يؤيت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أويت خيرا كثيرا وما

 .[269]البقرة:  (يذكر إال أولو األلباب

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ): قال اهلل  ( النبوة:4)

ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

 .[251]البقرة:  (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ): وقال اهلل 

 .[63]الزخرف:  (ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃڦ 

 -( الفقه والعقل والفهم واإلصابة يف القول والفعل:5)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ): قال اهلل 

 .[12]لقمان:  (ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ): وقال اهلل 
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 .[269]البقرة:  (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

ہ ہ ہ ہ ھ ): قال اهلل  الكتاب والسنة: (6)

ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ھ 

 .[125]النحل:  (ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ

 -:احلليم( 24)
 وروده يف الكتاب :أوال:- 

ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )قال اهلل تعالى: 

  .[41فاطر:] (ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ )وقال اهلل تعالى: 

  .[235البقرة:] (ں ں

 (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)وقال تعالى: 

 .[51ألحزاب:ا]

  ،ڤ وَعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
ُّ
اَل إَِلَه »َيْدُعو ِعنَْد الَكْرِب َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َكاَن النَّبِي

اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل َربُّ  ،اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل َربُّ الَعْرِش الَعظِيمِ  ،إاِلَّ اهلُل الَعظِيُم الَحلِيمُ 

َمَواِت َوَربُّ األَْرضِ    (1)«َوَربُّ الَعْرِش الَكِريمِ  ،السَّ



                                           
 (.2730(، م )6346خ)( 1)



 
 

 
65 

 تفسيره :ثانيا:-  

يف تركه معاجلة أهل معصيته العقوبَة على  "حليمٌ " (1)قال الطربي 

عن  (ڃ) ،ل على عباده بعقوبتهم على ذنوهبمذو أناة ال يعج ،معاصيهم

 فال يعجل كعجلة بعضهم على بعض. ،خلقه

 من معانيه يف الكتاب والسنة :ثالثا:-  

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )قال سبحانه: 

  .[61النحل:] (ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ

ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )وقال تعالى: 

 .[58الكهف:] (ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

  ،ڤ وَعْن َأبِي ُموَسى األَْشَعِريِّ 
ُّ
َما َأَحٌد َأْصَبُر َعَلى : »ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل النَّبِي

 
ِ
ُعوَن َلُه الَوَلدَ  ،َأذ ى َسِمَعُه مَِن اهلل   (2)«ُثمَّ ُيَعافِيِهْم َوَيْرُزُقُهمْ  ،َيدَّ

 -:اْلَحِميُد (25)
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

 (ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے)قال اهلل تعالى: 
  .[15فاطر:]

                                           
 (.456/ 17(، )117/ 5(، )455/ 4تفسير الطربي )( 1)

 (. 7378خ )( 2)
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 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)وقال تعالى: 

  [.24الحج:]

 :ثانيا تفسيره- 

 "إلى  "مفعول"ُصِرف من  ،"لفعي" -:الحميد: (1)قال الطربي 

وبسط  ،محمود عند خلقه بما أوالهم من نعمه ،ومعناه: المحمود بآالئه ،"َفعيل

الذي استوجب عليكم أيها الخلق الحمَد بصنائعه الحميدة  ،لهم من فضله

والمسارعة  ،باتقائه ،أيها الناس ،وآالئه الجميلة لديكم؛ فاستديموا ذلك ،إليكم

 مركم به وينهاكم عنه.إلى طاعته فيما يأ

 ،َأِي: اْلَمْحُموُد فِي َجِميِع َأْفَعالِِه َوَأْقَوالِهِ  "اْلَحِميدُ ":  (2)قال ابن كثير

له الحمد يف السموات  ،اْلَحِميُد فِي َجِميِع ما خلق ،َوَشْرِعِه َوَأْمِرِه َوَنْهيِهِ 

َوُهَو اْلَمْحُموُد  ،ي اأْلُُموِر ُكلَِّهاَوُهَو اْلَمْحُموُد فِ  ،َواأْلَْرِض َعَلى َما َخَلَق َوَشَرعَ 

ُرُه َوَيْفَعُلُه.  اْلَعاقَِبِة فِي َجِميِع َما ُيَقدِّ

 من معانيه يف الكتاب والسنة :ثالثا:-  

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب )قال تعالى: 

 .[70القصص:] (خب

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )وقال تعالى: 

                                           
 (.296/ 9(، )570/ 5(، )512/ 16تفسير الطربي )( 1)

 (.207/ 7(، )348/ 6(، )476/ 4تفسير ابن كثير )( 2)
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  [.111سراء:اإل] (ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ )وقال تعالى: 

  [.65غافر:] (ۋ ۋ

  ،ڤ وَعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
ُّ
اللَُّهمَّ َلَك »َيْدُعو مَِن اللَّْيِل:  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َكاَن النَّبِي

َمَواِت َواألَْرضِ  ،الَحْمدُ  َمَواِت َواألَرْ  ،َأْنَت َربُّ السَّ ِض َلَك الَحْمُد َأْنَت َقيُِّم السَّ

َمَواِت َواألَْرضِ  ،َوَمْن فِيِهنَّ  َوَوْعُدَك  ،َقْوُلَك الَحقُّ  ،َلَك الَحْمُد َأْنَت ُنوُر السَّ

  (1)"اَعُة َحق.......َوالسَّ  ،َوالنَّاُر َحقٌّ  ،َوالَجنَُّة َحقٌّ  ،َولَِقاُؤَك َحقٌّ  ،الَحقُّ 

 -احلي: (26)
 وروده يف الكتاب والسنة :أوال:-  

 (ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ڻ ۀ ۀ ہ): قال 

 .[255البقرة:]

  .[58الفرقان:] (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ): وقال 

 (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ) :وقال 

  .[65غافر:]

 (ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ) :وقال 

  [.111طه:]

                                           
 (.769(، م )7385خ) (1)
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ْمُت َوبَِك َأْسلَ  َلَك  اللهمَّ »: يقوُل  كان ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ڤوعن ابن عباس 

لُت  ،آَمنُْت  تَِك اَل  ،َوبَِك َخاَصْمُت  ،َوإَِلْيَك َأَنْبُت  ،َوَعَلْيَك َتَوكَّ اللهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بِِعزَّ

 الِذي اَل َيُموُت َوالِجنُّ  ،إَِلَه إاِلَّ َأْنَت َأْن ُتضلنِي
ُ
 .(1)«َواإِلْنُس َيُموُتونَ  َأْنَت الَحي

 تفسيره :ثانيا:-  

لحياة فإنه يعني: الذي له ا (ہ) وأما قوله: :(2)قال الطربي 

  .وال آخر له بأمد ،والبقاء الذي ال أول له بحد ،الدائمة

ا :(3)قال ابن كثير  ُّ َأَزال  َوَأَبد 
ُل  ،َلْم َيَزْل َواَل َيَزاُل  ،ُهَو اْلَحي َوُهَو اأْلَوَّ

اِهُر َواْلَباطِنُ  ،َواآْلِخرُ   .َوالظَّ

 من معانيه يف الكتاب: :ثالثا-  

 (ڈ ڈ ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ) :وقوله 

  [.27-26الرحمن:]

ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ) :قول اهلل 

  [.88القصص:] (ڱڱ ڱ ڱ ں ں

  

                                           
 (.2717م )( 1)

 (.386/ 5تفسير الطربي )( 2)

 (.156/ 7تفسير ابن كثير )( 3)
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  -اخلالق: ،( اخلالق28، 27)
 ورودهما يف الكتاب :أوال:- 

ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ) :قوله 

  [.24الحشر:] (ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ

  [.86الحجر:] (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ) :وقوله 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ۆ ) :وقوله 

  [.81يس:] (ې ې ې ى

 ثانيا تفسيرهما:- 

 -الخالق: - أ

 (ۉ ې ې ې ېى)َوَقْوُلُه َتَعاَلى:  :(1) ابن كثيرقال 

تِي ُيِريدُ  ،َأِي: الَِّذي إَِذا َأَراَد َشْيئ ا َقاَل َلُه: ُكنْ  [24الحشر:] َفِة الَّ  ،َفَيُكوُن َعَلى الصِّ

تِي َيْخَتارُ  وَرِة الَّ  .َوالصُّ

والُمْخرتُِع َلُه َعَلى َغْير  ،الخالُِق: ُهَو المبِدُع لْلخلِق : (2)الخطابي قال

 .(3)مِثاٍل َسبق

                                           
 (.80/ 8تفسير ابن كثير )( 1)

 (.49/ 1بتصرف ) شأن الدعاء( 2)

َها انلَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَت اَّللِ َعلَيُْكْم َهْل ِمْن َخالٍِق َغْيُ اَّللِ يَْرُزقُُكْم ِمَن }: قال اهلل ( 3) ير
َ
يَا أ

َّنَّ تُْؤفَُكونَ 
َ
َماءِ َواْلرِْض َّل إََِلَ إَِّل ُهَو فَأ  [. 3]فاطر: {السَّ

= 
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 -الخالق: - ب

ُق الَِّذي اَل ُيْعِجُزُه َخْلُق َما َيَشاءُ  (1):ابن كثير  قال  .(2)اْلَخالَّ

 .(4)الخالق ومعناه الخالق خلقا بعد خلق: (3)قال البيهقي 

ُق كثير الخلق :(5) قال النيسابوري  إِنَّ َربََّك ُهَو اْلَخالَّ
(6) . 

  

 =                                           
ءٍ }: وقال اهلل  ِ ََشْ

ُ َخالُِق ُك  ٍء َوكِيٌل  اَّللَّ ِ ََشْ
 [.62]الزمر:  {َوُهَو لََعَ ُك 

ُ ََيْلُُق َما يََشاُء إَِذا }قال تعالى:  َّنَّ يَُكوُن ِل َوََلٌ َولَْم َيْمَسْسِّن بَََشٌ قَاَل َكَذلِِك اَّللَّ
َ
ِ أ ْت َرب 

قَالَ
ْمًرا فَإِنََّما َيُقوُل ََلُ ُكْن َفَيُكونُ 

َ
 [.47]آل عمران:  {قََض أ

ِ }: وقال ُكورَ َّلِلَّ رِْض ََيْلُُق َما يََشاُء َيَهُب لَِمْن يََشاُء إِنَاًَا َوَيَهُب لَِمْن يََشاُء اَّلر
َ
َماَواِت َواْْل  { ُملُْك السَّ

 [.49]الشورى: 

ا }وقال:  ِ َوَتَعاَل َعمَّ  {يَُْشُِكونَ َوَربرَك ََيْلُُق َما يََشاُء َوَيْخَتاُر َما ََكَن لَُهُم اْْلَِيَةُ ُسبَْحاَن اَّللَّ
 [.68]القصص: 

 (.546/ 4تفسير ابن كثير )( 1)

ْن َيُقوَل ََلُ ُكْن َفَيُكونُ } :قوله( 2)
َ
َراَد َشيْئًا أ

َ
ْمُرهُ إَِذا أ

َ
َما أ  [.82]يس:  {إِنَّ

 (.74/ 1األسماء والصفات للبيهقي )( 3)

نَْعاِم َثَمانَِيَة َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدةٍ ُثمَّ َجَعَل ِمنَْها َزوْ }: قال ( 4)
َ
نَْزَل لَُكْم ِمَن اْْل

َ
َجَها َوأ

ُ َربرُكمْ  َهاتُِكْم َخلًْقا ِمْن َبْعِد َخلٍْق ِِف ُظلَُماٍت ََََلٍث َذلُِكُم اَّللَّ مَّ
ُ
ْزَواٍج ََيْلُُقُكْم ِِف ُبُطوِن أ

َ
ََلُ  أ

فُونَ  َّنَّ تَُْصَ
َ
 [.6]الزمر:  {الُْملُْك ََّل إََِلَ إَِّلَّ ُهَو فَأ

 (. 232/ 4تفسير النيسابوري ) (5)

 [.8]النحل:  {َواْْلَيَْل َواْْلَِغاَل َواْْلَِمَي لََِتَْكُبوَها َوزِيَنًة َوَيْخلُُق َما ََّل َتْعلَُمونَ }: قال اهلل ( 6)

ٍء فَاْعُبُدوهُ َوُهوَ } :وقال اهلل  ِ ََشْ
ُ َربرُكْم ََّل إََِلَ إَِّلَّ ُهَو َخالُِق ُك  ٍء  َذلُِكُم اَّللَّ ِ ََشْ

لََعَ ُك 
 [.102]األنعام:  {َوكِيٌل 
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 -اْلَخِبرُي: (29)
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

  .[14الملك:] (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)

  [.18األنعام:] (مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب)

 (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک) :قوله 

  [.3التحريم:]

 :ثانيا تفسيره- 

هابمصال :الخبير :(1)قال الطربي  الذي ال يخفي  ،ح األشياء ومضارِّ

 ،وال يدخل حكمه َدَخل ،وال يقع يف تدبيره خلل ،عليه عواقب األمور وبواديها

حافظ ذلك عليهم  ،الخبير بكل ما يعمل العباد ويكسبونه من حسن وسيئ

 ليحازيهم على كل ذلك.

  :(2)ابن كثير  قال

َها (ىب) اَل ُيْعطِي إاِلَّ لَِمْن َيْسَتِحقُّ وال يمنع فَ  ،بَِمَواِضِع اأْلَْشَياِء َوَمَحالِّ

ٌء. ،الَِّذي اَل َتْخَفى َعَلْيِه َخافَِيةٌ  (ىب) ،إال من يستحق
ْ
 َواَل َيِغيُب َعنُْه َشي

  

                                           
 (.465، 288/ 11تفسير الطربي)( 1)

 (.494/ 6(، )244/ 3تفسير ابن كثير)( 2)
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  -الرءوف: (30)
 وروده يف الكتاب: :أوال- 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )قال اهلل تعالى: 

  [.207]البقرة: (ھ ھ

 (مت ىت يت جث ىب يب جت حت خت)وقال تعالى: 

  [.20]النور:

  :ثانيا تفسيره 

 أن اهلل بجميع عباده ُذو رأفة. أي: (1)الطربي قال 

ة لجميع الخلق يف الدنيا ،أعلى َمعاين الرحمة ،"الرأفة"و  ،وهي َعامَّ

 ولبعضهم يف اآلخرة.

 من معانيه يف الكتاب والسنة: :ثالثا- 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )قال تعالى: 

 (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٺ

  [.65]الحج:

 (ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث)وقال تعالى: 

 .[20]النور:

                                           
 (.171، 170/ 3تفسير الطربي )( 1)
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ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )وقال تعالى: 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

  [.117]التوبة: (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 ڤ وَعْن ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب 
ِّ
  ملسو هيلع هللا ىلص : َقِدَم َعَلى النَّبِي

ٌ
ْبِي َفإَِذا اْمَرَأٌة مَِن  ،َسْبي السَّ

ْبِي َأَخَذْتهُ  ،َقْد َتْحُلُب َثْدَيَها َتْسِقي َفَأْلَصَقْتُه بَِبْطنَِها  ،إَِذا َوَجَدْت َصبِيًّا فِي السَّ

  ،َوَأْرَضَعْتهُ 
ُّ
  ،ُقْلنَا: الَ « َأُتَرْوَن َهِذِه َطاِرَحة  َوَلَدَها فِي النَّارِ : »ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل َلنَا النَّبِي

َ
َوِهي

ُه َأْرَحُم بِِعَباِدِه مِْن َهِذِه بَِوَلِدَها»َفَقاَل:  ،اَل َتْطَرَحهُ  َتْقِدُر َعَلى َأنْ   .(1)«َللَّ

 -الرب: (31)
 :أوال: وروده يف الكتاب والسنة- 

  [.58يس:] (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) :قال اهلل 

  .[15سبأ:] (ٿ ٿ ٹ ٹ) :وقال

  .[2الفاتحة:] (پ پ پ پ)وقال: 

  .[164األنعام:] (ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ)وقال تعالى: 

 ،َوَتُقوُل َهْل مِْن َمِزيدٍ  ،ُيَقاُل لَِجَهنََّم: َهِل اْمَتأَلِْت " :ڤ وَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ 

بُّ    (2)"َفَتُقوُل: َقْط َقْط  ،َقَدَمُه َعَلْيَها َفَيَضُع الرَّ

                                           
 (.2754(، م )5999)خ( 1)

 (.4849)خ( 2)
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َأاَل َوإِنِّي ُنِهيُت َأْن َأْقَرَأ »....  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  ڤ وعن ابن عباس

ااْلقُ  ا َأْو َساِجد  ع 
بَّ  ،ْرآَن َراكِ ُكوُع َفَعظُِّموا فِيِه الرَّ ا الرُّ ُجوُد  ، َفَأمَّ ا السُّ َوَأمَّ

َعاءِ   .(1)«َفَقِمٌن َأْن ُيْسَتَجاَب َلُكمْ  ،َفاْجَتِهُدوا فِي الدُّ

  ،ڤ وَعِن اْبِن ُعَمرَ 
ِ
ْلِمنَْبِر: َقَرَأ َهِذِه اآْلَيَة َذاَت َيْوٍم َعَلى ا ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اهلل

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )

َمر: (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ بُّ  "...: .[67]الزُّ ُد الرَّ ُيَمجِّ

 .(2)"َأَنا اْلَكِريُم  ،َأَنا اْلَعِزيزُ  ،َأَنا اْلَملُِك  ،َأَنا اْلُمَتَكبِّرُ  ،َنْفَسُه: َأَنا اْلَجبَّارُ 

 ثانيا تفسيره:- 

وال مثل يف  ،الذي ال ِشْبه لهُ  فرّبنا جّل ثناؤه: السيد :(3) قال الطربي

والمالك الذي له الخلق  ،والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه ،ُسؤدده

 واألمر.

بُّ ُهَو الَِّذي ُيَربِّي َعْبَدُه َفُيْعطِيِه َخْلَقُه ُثمَّ َيْهِديِه  :(4)قال ابن تيمية الرَّ

 ِرَها.إَلى َجِميِع َأْحَوالِِه مِْن اْلِعَباَدِة َوَغيْ 

                                           
 (.479)م( 1)

اُد ْبُن (7649)، )ن ك( (5414حم) :سنده حسن( 2) ثنا ، من طريق َحمَّ َسَلَمَة، َقاَل: َحدَّ

 ْبِن ُعَمَر، َأنَّ 
ِ
 ْبِن مِْقَسٍم، َعْن َعْبِد اهلل

ِ
 ْبِن َأبِي َطْلَحَة، َعْن ُعَبْيِد اهلل

ِ
إِْسَحاُق ْبُن َعْبِد اهلل

 
ِ
 )به(. ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل

 (.142/ 1تفسير الطربي )( 3)

 (.22/ 1مجموع الفتاوى )( 4)
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ُف  :(1) قال ابن كثير بُّ ُهَو: اْلَمالُِك اْلُمَتَصرِّ َوُيْطَلُق فِي اللَُّغِة  ،َوالرَّ

يِّدِ  ِف لإِْلِْصاَلِح  ،َعَلى السَّ  َتَعاَلى ،َوَعَلى اْلُمَتَصرِّ
ِ
 ،َوُكلُّ َذلَِك َصِحيٌح فِي َحقِّ اهلل

 
ِ
بُّ لَِغْيِر اهلل اِر َربُّ َكَذاَبْل بِا ،َواَل ُيْسَتْعَمُل الرَّ َضاَفِة َتُقوُل: َربُّ الدَّ بُّ  ،إْلِ ا الرَّ َوَأمَّ

 . َفاَل ُيَقاُل إاِلَّ لِلَّهِ 

  -:الرحيم ،( الرمحن33، 32)
 وردهما يف الكتاب والسنة: -:أوال- 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ )قال تعالى: 

  [.22الحشر:] (ھ

 .[2فصلت:] (ٻ ٻ ٻ پ): وقال  

  ،ڤ وَعْن َجابِر
ِ
ْحَمِن لَِمْوِت َسْعِد ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل : اْهَتزَّ َعْرُش الرَّ

 .(2)ْبِن ُمَعاذٍ 

  ،ڤ وَعْن َأبِي َبْكرٍ 
ِ
: َعلِّْمنِي ُدَعاء  َأْدُعو بِِه فِي ملسو هيلع هللا ىلص َأنَُّه َقاَل لَِرُسوِل اهلل

ا َكثِي ،َصالَتِي اَقاَل: ُقِل اللَُّهمَّ إِنِّي َظَلْمُت َنْفِسي ُظْلم  ُنوَب إاِلَّ َأْنَت  ،ر   ،َواَل َيْغِفُر الذُّ

ِحيمُ  ،َفاْغِفْر لِي َمْغِفَرة  مِْن ِعنِْدكَ   .(3)َواْرَحْمنِي إِنََّك َأْنَت اْلَغُفوُر الرَّ



                                           
  (.131/ 1تفسير ابن كثير ) (1)

 (.6428م-3803)خ (2)

 (.6968م-834)خ (3)
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 تفسيرهما: :ثانيا- 

و  ،من َرحم ،فهو َفعالن ،(ٻ)وأما  :(1) قال الطربي

 فعيل منه. (پ)

  -:ووجُه تكرير ذلك ،من الرحمةالرحمن والرحيم اسمين مشتقين  -

هو  ،دون الذي يف تسميته بالرحيم ،أن المعنى الذي يف تسمية اهلل بالرحمن

وأنه بالتسمية  ،أنه بالتسمية بالرحمن موصوف بعموم الرحمة جميَع خلقه

وإما يف  ،إما يف كل األحوال ،بالرحيم موصوف بخصوص الرحمة بعَض خلقه

 بعض األحوال. 

أّن ذلك الخصوص الذي يف وصفه  -كان ذلك كذلك  إذا -فال شك 

ا. ،يف الدنيا كان ذلك أو يف اآلخرة ،بالرحيم ال يستحيل عن معناه  أو فيهما جميع 

ا ما قلنا من ذلك  وكان اهلل جل ثناؤه قد خّص عباده  -فإذا كان صحيح 

ه واإليمان ب ،المؤمنين يف عاجل الدنيا بما لطف هبم من توفيقه إياهم لطاعته

وكفر  ،مما ُخِذل عنه من أشرك به ،واتباع أمره واجتناب معاصيه ،وبرسله

ما أعد  ،َجلَّ ثناؤه ،وركب معاصَيه؛ وكان مع ذلك قد جعَل  ،وخالف ما أمره به

وصّدق  ،لمن آمن به ،يف آجل اآلخرة يف جناته من النعيم المقيم والفوز المبين

ا ،وعمل بطاعته ،رسله فر به كان بيِّن ا إن اهلل قد خص دون من أشرك وك ،خالص 

هم به والكفاَر يف الدنيا من  ،المؤمنين من رحمته يف الدنيا واآلخرة مع ما قد عمَّ

                                           
 ([.129-126/ 1]تفسير الطربي ) (1)
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وتسخير السحاب  ،يف الَبْسط يف الرزق ،اإلفضال واإلحسان إلى جميعهم

وسائر النعم  ،وصحة األجسام والعقول ،وإخراج النبات من األرض ،بالَغْيِث 

 التي يشرتك فيها المؤمنون والكافرون. ،التي ال ُتحصى

ورحيُم المؤمنين  ،فربُّنا جل ثناؤه رحمُن جميع خلقه يف الدنيا واآلخرة

خاصة  يف الدنيا واآلخرة. فأما الذي عّم جميَعهم به يف الدنيا من رحمته فكان 

 ،فما ذكرنا مع نظائره التي ال سبيل إلى إحصائها ألحد من خلقه ،َرحمان ا لهم به

 .[18]النحل:  (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)كما قال جل ثناؤه: 

 ،فكان لهم رحمان ا ،فالذي عّم جميعهم به فيها من رحمته ،وأما يف اآلخرة

ا منهم مِْثقال َذّرة ،بين جميعهم جل ذكُره يف َعدله وقضائه تسويته  ،فال يظلم أحد 

ا عظيما ى ُكلُّ َنْفٍس ما وُتوفَّ  ،وإن َتُك حسنة  ُيضاعفها وُيؤِت من َلُدْنُه أجر 

الذي كان به رحمان ا يف  ،َكَسَبْت. فذلك معنى عمومه يف اآلخرة جميَعهم برحمته

 اآلخرة.

الذي كان به رحيما  ،وأما ما خص به المؤمنين يف عاجل الدنيا من رحمته

فما  [43]األحزاب: (جث مث ىث)كما قال جل ذكره:  ،لهم فيها

 دوَن من خَذله من أهل الكفر به. ،به فخّصهم ،وصفنا من اللطف لهم يف دينهم

ا ما خّصهم به يف اآلخرة فما وصفنا  ،فكان به رحيما لهم دون الكافرين ،وأمَّ

ا مما أعدَّ لهم دون غيرهم من النعيم  والكرامة التي تقصُر عنها األماينّ. ،آنف 
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ْحَمِة َعَلى وَ  (ٻ ٻ): (1) ابن كثير قال اِن مَِن الرَّ ْجِه اْسَماِن ُمْشَتقَّ

َوفِي َكاَلِم اْبِن َجِريٍر َما ُيْفِهم ِحَكاَيَة  ،َوَرْحَمُن َأَشدُّ ُمَباَلَغة  مِْن َرِحيمٍ  ،اْلُمَبالَِغةِ 

تَِّفاِق َعَلى َهَذا.
ِ
 اال

ْحَمُن َخاصٌّ بِِه َلْم ُيسم بِِه َغْيُرُه َكَما َقاَل َتَعاَلى:  - ژ )َواْسُمُه َتَعاَلى الرَّ

َوَقاَل  [110اإلسراء:] (ڳڳ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى )َتَعاَلى: 

ى بَِرْحَمِن اْلَيَماَمِة  [45الزخرف:] (ائ اِب َوَتَسمَّ ا َتَجْهَرَم ُمَسْيلَِمُة اْلَكذَّ َوَلمَّ

اُب  َصاَر ُيضرب فَ  ،َكَساُه اهلُل ِجْلَباَب اْلَكِذِب َوُشِهَر بِِه؛ َفاَل ُيَقاُل إاِلَّ ُمَسْيلَِمُة اْلَكذَّ

َوَأْهِل اْلَوَبِر مِْن َأْهِل اْلَباِدَيِة  ،بِِه اْلَمَثُل فِي اْلَكِذِب َبْيَن َأْهِل اْلَحَضِر مِْن َأْهِل اْلَمَدرِ 

 َواأْلَْعَراِب.

فالرحمن: ذو الرْحَمِة الَشامَِلِة التي وِسَعِت الَخْلَق : (2)الخطابي قال

ِت الُمْؤمِنَ  ،َوَمَصالِحِهم ،موأْسَباِب َمَعاِشهِ  ،يف أْرَزاقِهم  ،والَكافِرَ  ،َوَعمَّ

  [.والطالَِح  ،والصالَِح 

 (جث مث ىث)َكَقْولِه تعالى:  ،وأما الرِحْيُم: َفَخاصٌّ لِْلُمؤمِنينَ 

ْزَق  -َوَقْد َسّمى اهلُل جل وعز [43األحزاب:]  فقال: ،والَمَعاَش يف ِكتابِِه َرْحَمة   ،الرِّ

 (ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې)

                                           
 ([.126-124/ 1]تفسير ابن كثير ) (1)

 ([.38/ 1]شأن الدعاء ) (2)
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  [.32الزخرف:]

 (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ)وقال: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) :]جل جالله[وَكَقْولِه  [100اإلسراء:]

  [.28اإلسراء:] (پ ڀ ڀ ڀ

 َعامٌّ يف الَمْعنَى. ،وُيَقاُل: إن الرحمَن َخاصٌّ يف التْسِمَيةِ 

 َخاص فِي الَمْعنَى. ،والرحيم: َعام فِي التْسِمَيةِ 

  :وائد:بعض الفثالثا- 

 -الرحمة المضافة إلى اهلل تعالى نوعان: -1

إِنَّ اهلَل َخَلَق " ڤعقب حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :(1)قال ابن الملقن 

ْحَمَة َيْوَم َخَلَقَها مِاَئَة َرْحَمٍة.....  .(2)"الرَّ

 ،وكذلك سائر المائة ،بيان أن الرحمة التي جعلها يف عباده مخلوقة وفيه

 ي هي صفة من صفاته.بخالف الرحمة الت

 نوعان: الرحمة: (3)قال العثيمين 

o رحمة هي صفة اهلل؛ فهذه غير مخلوقة وغير بائنة من اهلل  ؛ مثل

  [.58الكهف:] (ھ ھ ھ ےے)قوله تعالى: 

                                           
 ([.490/ 29]التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) (1)

 (.6469خ )( 2)

 ([.39/ 2]شرح العقيدة الواسطية )( 3)
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o أنت "مثل قوله تعالى يف الحديث القدسي عن الجنة:  ؛،ورحمة مخلوقة

 .(1)"رحمتي أرحم بك من أشاء

 -:ن منهاتأتي الرحمة بمعا -2

  -: صفة هلل -أ

  [.133األنعام:] (ڀ ڀ ٺ ٺٺ) : قال اهلل

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ) :وقال

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

  [.7غافر:] (ى ائ ائ

 -النبوة والرسالة: -ب

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ )

  [.28هود:] (مئ ىئ يئ جب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )

  [.63هود:] (ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 -:ملسو هيلع هللا ىلص محمد -ت

  [.107األنبياء:] (ک ک گ گ گ)

 اْدُع َعَلى اْلُمْشِركِيَن َقاَل:  ،وَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ 
ِ
إِنِّي َلْم »َقاَل: ِقيَل: َيا َرُسوَل اهلل

                                           
 (.2846(، م )4850( )خ1)
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ان ا  .(1)«َوإِنََّما ُبِعْثُت َرْحَمة   ،ُأْبَعْث َلعَّ

 -:القرآن -ث

  [.3لقمان:] (پ پ ڀ)قال اهلل تعالي 

  [.20الجاثية:] (ۈ ۈ ٴۇ ۋۇ ۆ ۆ )وقال 

 -:الجنة -ج

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ) :قال اهلل 

  [.175النساء:] (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

آل ] (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)وقال 

  [.107عمران:

)....َفَقاَل اهلُل لِْلَجنَِّة: َأْنِت َرْحَمتِي َأْرَحُم بِِك َمْن َأَشاُء  :ڤ بي هريرةأوعن 

ُب بِِك َمْن َأَشاُء مِْن ِعَباِدي...(َوَقاَل لِلنَّ  ،مِْن ِعَباِدي  .(2)اِر: َأْنِت َعَذابِي ُأَعذِّ

 -:الرزق -ح

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) : قال اهلل

  [.28اإلسراء:] (ڀ

 

                                           
 .(2599)م( 1)

 [.2846(، م )7449]خ( 2)
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  -:المال -خ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ) :قال سبحانه

  [.100اإلسراء:] (ۀ ہ ہ

الخيرات  الفرج والرخاء وسعة الرزق وعافية األبدان والمطر ومفاتيح -د

  -:ونحو ذلك

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) :قال اهلل

  [.21يونس:] (ڀٺ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) :وقال

  [.9هود:] (ہ

  [.36الروم:] (ڃ ڃ ڃ چ چ چچ) :وقال

 (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) :وقال

  [.17]األحزاب:

  [.2فاطر:] (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې) :وقال

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ھ ے ے ۓ ۓ) :وقال

  [.38الزمر:] (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې

  [.48الشورى:] (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ) :وقال
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 -الرَّزَّاُق: (34) 
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

  [.58]الذاريات:  (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)قال اهلل تعالى: 

 :ثانيا تفسيره- 

المتكفل  ،خلقه يقول تعالى ذكره: إن اهلل هو الرّزاق: (1)قال الطربي 

 (.بأقواهتم....

يقول: واهلل خير  [72المؤمنون:] (ی ی ی)وقوله: : (2)قال و

 من أعطى عوضا على عمل ورزق رزقا.

والَقائُم َعَلى ُكل  ،الرْزاُق: ُهَو الُمَتَكفُل بِالرْزِق  : (3)قال الخطابي

بَذلَِك  َفَلْم َيْخَتصَّ  ،ْم ِرْزُقُه وَرْحَمُتهُ َوِسَع الَخْلَق ُكلَّهُ  ،َنْفس بَما ُيِقْيُمَها مِْن ُقْوتَِها

َيُسْوُقُه إَلى الضِعْيِف الِذي ال َحْيَل َلُه َواَل  ،َواَل َوليَّا دْوَن َعُدو ،ُمْؤمِنًَا دون َكافِرٍ 

ب ِوي. َقاَل  ُمَتَكسَّ ِة السَّ : -ُسْبَحاَنهُ -فِْيِه كَما َيُسْوُقُه إَلى الَجْلِد الَقِوي ِذْي الِمرَّ

َوَقاَل:  [60]العنكبوت:  (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ)

. َوَقْد َيُكوُن ُوُصوُل الرزق [6]هود: (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)

َوَقْد َيِرُث اإلْنَساُن َماال ؛  ،َوَيُكوُن ذلَِك بَِطَلٍب وبِغير َطَلب ،بَِسَبب َوبِغير سَبب

                                           
 (.445/ 22تفسير الطربي )( 1)

 (.59، 58/ 19تفسير الطربي )( 2)

 (.56، 54/ 1شأن الدعاء )( 3)
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مِْن ُجْمَلِة الرْزِق. وُكلُّ ما َوَصل  َوُهوَ  ،َفَيْدخُل فِي مْلكِه مِْن غير َقْصٍد إلى َتَملُّكِهِ 

 َعَلى َمْعنَْى أنه َقْد َجَعَلُه َلُه ُقْوتًا 
ِ
مِنُْه إَلْيه مِْن ُمَباٍح َوغير ُمَباٍح َفْهَو ِرْزُق اهلل

: -ُسْبَحانُه -إْثَر َقْولِه  [11]ق: (ۓ ۓڭ): -ُسْبَحاَنه-َوَمَعاَشًا. َكَقْولِه 

ہ ہ ھ ھ )ِه: .َوَكَقْول[10]ق: (ھ ھ ھ ھ ے)

إال أن الَشىَء إذا كاَن َمأذْونًا َله فِي تناولِه َفْهَو َحاَلٌل  [22]الذاريات: (ھ

َوَما َكاَن منه غير َمأُذْوٍن َلُه فِْيِه َفْهَو َحَراٌم ُحْكَمًا. َوَجمْيُع َذلَِك ِرْزٌق َعَلى  ،ُحكَمًا

 الَمعنَى الِذي َبيَّنَّاه. 

 ثالثا: فوائد عامة:- 

 هلل نوعان:رزق ا

واألولين  ،والمؤمن والكافر ،األول: رزق عامٌّ يشمل البرَّ والفاجرالنوع 

 -:واْلخرين

 .[6هود:] (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ) قال تعالى: 

ں ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)قال تعالى: و

ھ ے ے ۓ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 .[37-35سبأ:] (ۉ ۉ ې

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)تعالى:  وقال

  .[56-55المؤمنون:] (ېئ
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  ،ڤ وعن َأبِي ُموَسى األَْشَعِريِّ 
ُّ
َما َأَحٌد َأْصَبُر َعَلى : »ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل النَّبِي

 
ِ
ُعوَن َلُه الَوَلدَ  ،َأذ ى َسِمَعُه مَِن اهلل   (1)«ُثمَّ ُيَعافِيِهْم َوَيْرُزُقُهمْ  ،َيدَّ

 -:رزق خاص بالمؤمنينالنوع الثاين: 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ )قال تعالى: 

  .[11الطالق:] (ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ

گ ڳ ڳ ڳ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ)وقال تعالى: 

ۀ ۀ ہ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڳ ڱ

-49]ص: (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ہ ھ ھ ھ ھ ے ہ ہ

54.]  

وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ)

 (ىئ يئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

 .[63-61مريم:]

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)قال تعالى: 

 (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

  .[3-2]الطالق:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ):  وقال

                                           
 (.2804(، م )7378)خ( 1)
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  .[96األعراف:] (ڀ

  .[16الجن:] (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)وقال سبحانه: 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ )  وقال

  [.11الطالق:] (ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ

 -الرفيق: (35)
 :وروده يف السنة: -أوال- 

  ،ڤ َعْن َعاِئَشةَ 
ِّ
َفَقاُلوا:  ،ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت: اْسَتْأَذَن َرْهٌط مَِن الَيُهوِد َعَلى النَّبِي

اُم َعَلْيَك  اُم َواللَّْعنَةُ  ،السَّ إِنَّ اهلَل َرفِيٌق  ،َيا َعاِئَشةُ »َفَقاَل:  ،َفُقْلُت: َبْل َعَلْيُكُم السَّ

ْفَق فِي األَْمِر ُكلِّهِ يُ   ُقْلُت:"ُقْلُت: َأَوَلْم َتْسَمْع َما َقاُلوا؟ َقاَل: « ِحبُّ الرِّ

 .(1)"َوَعَلْيُكمْ 

 :تفسيره: -ثانيا- 

ا َقْوُلهُ : (2)قال النووي  ´ إِنَّ اهلَل َرفِيٌق فِفيِه َتْصِريٌح بَِتْسِمَيتِهِ  ملسو هيلع هللا ىلص َوَأمَّ

 َوَوْصِفِه بَِرفِيٍق 

معناه: أنه يريد بعباده الُيسر وال  ،"إن اهلل رفيق :(3)ابن الملك قال

 بل يسامحهم َويلُطف هبم. ،فال يكلِّفهم فوَق طاقتهم ،يريد هبم الُعسر

                                           
 (.2593، م )وهذا لفظه (6927)خ ( 1)

 (.145/ 16شرح النووي على مسلم )( 2)

 (.339/ 5شرح المصابيح البن الملك )( 3)
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 -السبوح: (36) 
 :وروده يف السنة: -أوال- 

يرِ  خِّ  ْبِن الشِّ
ِ
ِف ْبِن َعْبِد اهلل َشَة َنبََّأْتُه َأنَّ َرُسوَل  ،َعْن ُمَطرِّ

 َأنَّ َعائِ
ِ
َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

وٌس »َيُقوُل:  وِح  ،فِي ُرُكوِعِه َوُسُجوِدِه ُسبُّوٌح ُقدُّ  .(1)«َربُّ اْلَماَلئَِكِة َوالرُّ

 :ثانيا: تفسيره- 

فسبوح من الرباءة من النقائص والشريك: : (2)قال القاضي عياض

  .وما ال يليق باإللهية والتنزيه عن ذلك

 ،فهو مسبِّح لنفسه ،اإلطالقأنه مسبَّح على : (3)قال ابن العربي

س لها يف األزل يخبِر عنها بما يجب لها من صفات العلى واألسماء  ،مقدِّ

 .وُمسبَّح لخلقه بتسبيحهم له وتقديسهم ،الحسنى

  -الُقدُّوُس: ،السَّالُم (38، 37)
 :نَة : ُوُروِدِهَما فِي الأكَِتاب َوالسَّ الا   -َأوَّ

َله  ۇ ۇ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ): َقوَّ

 (ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

  .[23الحشر:]

                                           
 (.487)م ( 1)

 (.402/ 2إكمال المعلم بفوائد مسلم )( 2)

 (.340األمد األقصى )ص: ( 3)
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 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ): َوَقْوله 

  [.1الجمعة:]

 ُرُكوِعه فِي َيُقْول َكان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسول أن ،ڤَوَعّن َأم اْلُمْؤمِنِين َعاِئَشة 

وس ُسبُّوح": َوُسُجوُده وح اْلَماَلِئَكة ربُّ  ُقدُّ  . (1)"والرُّ

  ڤوَحِديث اْبن َمْسُعود 
ِّ
الَُم  -َقال: ) ُكنَّا إَِذا َصلْينَا َخلَف النَّبِي ُقلنَا: السَّ

الَُم َعَلى ُفالٍَن َوُفالَنٍ  ،َعَلى ِجْبِريَل َومِيَكائِيَل    ،السَّ
ِ
َفَقاَل:  -َفالَتَفَت إَِلْينَا َرُسوُل اهلل

الَُم.. اْلَحِديث ( إِنَّ اهلَل ُهَو السَّ
(2).  

 َأنَّ  ڤَمن َحِديث َثْوَباَن 
ِ
إَِذا اْنَصَرَف مِْن َصالَتِِه  -ه َقاَل: ) َكاَن َرُسوُل اهلل

الَُم َتَباَركْ  الَُم َومِنَْك السَّ ا َوَقاَل: اللُهمَّ َأْنَت السَّ َت َذا الَجالَِل اْسَتْغَفَر َثالَث 

  (3)(َواإِلْكَرامِ 

 :ِسيرِِهَما   -َثانِياا: َتفأ

 اَرُك. قِيَل: ُهَو اْلُمبَ  (ڭ) :(4)قال الطربي 

 : َأِي اْلُمَباَرُك (ڭ)َعْن َقَتاَدَة  (5)وروي بسنده

                                           
 [.487]م ( 1)

 (.797)خ ( 2)

 (.591)خ ( 3)

 (.551/ 22(، )475/ 1َتْفِسيِر الطََّبِريُّ )( 4)

حدثنا بشر)وهو بشر بن معاذ، العقدي صدوق(، قال: ثنا  : قال الطربي:َسنَِدِه َحَسن  ( 5)

 عن قتادة به يزيد، قال: ثنا سعيد، 
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ُسبُّوح " َوَمنِِّه َقْولهْم: ،َوالتَّْقِديِس ُهَو التَّْطِهيِر َوالتَّْعظِيمُ  :ثم قال 

وس طهارٌة َلُه  ،"ُقدوٌس " َوبَِقْولِِهْم: ،تنزيٌه لِلَّهِ  ،"ُسبوح" َيْعنِي بَِقْولِِهْم: ،"ُقدُّ

َرِة. َفَمْعنَى  ،"َأْرٍض ُمقدسة" ولذلك َقْيَل لأِْلَْرِض: َوَتْعظِيِم. َيْعنِي بَِذلَِك اْلُمَطهَّ

ا: ا ُيِضيُفُه إَلْيك  ،(ٿ ٿ ٿ) َقْول اْلَماَلِئَكُة إذ  ننزهك ونربئك مِمَّ

ْرِك بَِك   ،ننسبك إَِلى َما ُهَو َمْن ِصَفاتِك ،(ٹ ٹ ٹ) َوُنَصلِّي َلك. ،أهُل الشِّ

 :َوَقاٍل َبْعضُهمْ  ِة َمْن اأْلَْدَناِس وما َأَضاَف إَلْيك َأْهٌل اْلُكْفِر بَِك.َمْن الطََّهارَ 

 : ُنَعظُِّمك ونمجدك.(ٹ ٹ ٹ)

 ،َلُم َخْلُقُه مِْن ُظْلِمهِ َيْس  الَِّذي ُهوَ : َيُقوُل  (ڭ): َوَقْوُلهُ  ثم قال 

 َوُهَو اْسٌم مِْن َأْسَماِئِه.

و(1)قال ابن كثير  ِه َعِن النََّقائِِص اْلَمْوُصوِف  ،سِ : َوُهَو اْلُقدُّ َأِي اْلُمنَزَّ

 بِِصَفاِت اْلَكَمال. 

اَلَم اْسٌم مِْن َأْسَماِء  :(2)قال النووي  اَلُم( َفَمْعنَاُه َأنَّ السَّ )إِنَّ اهلَل ُهَو السَّ

ِريِك َوالنِّدِّ وَ  الُِم من النقائص َومَِن الشَّ  َتَعاَلى َوَمْعنَاُه السَّ
ِ
ُم َأْولَِياَءُه اهلل ِقيَل اْلُمَسلِّ

 َوقِيَل اْلُمَسلُِّم َعَلْيِهْم َوِقيَل َغْيُر َذلَِك 

  

                                           
 (.141/ 8َتْفِسيِر اْبَن َكثِير )( 1)

 ( )بتصرف(.116/ 4شرح النووي على مسلم ) (2)
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 -السميع: (39)
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

  [.11الشورى:] (ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ)  قول اهلل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ):  وقول اهلل

  [.1المجادلة:] (ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 :ثانيا تفسيره- 

 (ڀ ڀ ٺ ٺ)قوله تعالى:  :(1)ال الطربي ق

 ،إنك أنت السميع دعاءنا ومسألتنا إياك قبول ما سألناك قبوله منا ،[127البقرة:]

 من طاعتك يف بناء بيتك الذي أمرتنا ببنائه 

  [.137البقرة:] (گ گگ ڳ ڳ ڳ)قوله تعالى: و

ن ويبدو ،لما يقولون لك بألسنتهم (ٺ) قال أبو جعفر: فإن اهلل هو

 من الجهل والدعاء إلى الكفر والملل الّضالة ،لك بأفواههم

َأْي: َسِميٌع  [50سبأ:] (ٹ ڤ ڤ)َوَقْوُلُه: : (2)قال ابن كثير 

َْقَواِل ِعَباِدهِ 
ِ
اِعي إَِذا َدَعاُه.  ،أل  َقِريٌب ُمِجيٌب َدْعَوَة الدَّ

َقْ  [75الحج:] (ڌ ڌ ڎ ڎ)َوَقْوُلُه: 
ِ
َوالِِهْم َأْي: َكَما ُهَو َسِميٌع أل

                                           
 (.116، 73/ 3تفسير الطربي)( 1)

 (.349، 527/ 6تفسير ابن كثير )( 2)
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َبِصيٌر بَِأْفَعالِِهْم َكَسْمِعِه َوَبَصِرِه بِالنِّْسَبِة إَِلى َنْفٍس َواِحَدٍة َكَذلَِك ُقْدَرُتُه َعَلْيِهْم 

 َكُقْدَرتِِه َعَلى َنْفٍس َواِحَدٍة.

 :ثالثا: من معاين السميع- 

إال أنُه أْبَلُغ فِي  ،: بَِمْعنَى السامِعِ (ڳ) (1)الخطابي  قال

 .(2)ةِ الصفَ 

                                           
 (.59/ 1شأن الدعاء )( 1)

مْ }: قال اهلل ( 2)
َ
نَّا ََيَْسُبونَ  أ

َ
يِْهمْ  َورُُسلَُنا بَََل  َوََنَْواُهمْ  ِْسَُّهمْ  نَْسَمعُ  ََّل  أ  {يَْكُتُبونَ  ََلَ

 [.80: الزخرف]

 
ِّ
بِالتَّْكبِيِر،  َيْجَهُرونَ  النَّاُس  َسَفٍر، َفَجَعَل  فِي ملسو هيلع هللا ىلصوحديْث َأبِي ُموَسى، َقاَل: ُكنَّا َمَع النَّبِي

  َفَقاَل 
ُّ
ب ا،  َواَل  َأَصمَّ  َتْدُعونَ  َليَْس  َأْنُفِسُكْم، إِنَُّكمْ  َعَلى اْرَبُعوا النَّاُس  َأيَُّها»: ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي

َغائِ

ا َقِريب ا، َوُهَو َمَعُكمْ َسمِ  َتْدُعونَ  إِنَُّكمْ   (.2704(، م )4205)خ« يع 

 بن مسعود 
ِ
  "، َقاَل: ڤوحديث َعْبِد اهلل

ٌّ
َأْو َثَقِفيَّاِن  -اْجَتَمَع ِعنَْد الَبيِْت ُقَرِشيَّاِن َوَثَقِفي

 
ٌّ
ُطونِِهْم، َقلِيَلٌة فِْقُه ُقُلوبِِهْم، َفَقاَل َأَحُدُهْم: َأُتَرْوَن َأنَّ اهلَل َيْسَمُع َما َكثِيَرٌة َشْحُم بُ  -َوُقَرِشي

َنُقوُل؟ َقاَل اآلَخُر: َيْسَمُع إِْن َجَهْرَنا َواَل َيْسَمُع إِْن َأْخَفْينَا، َوَقاَل اآلَخُر: إِْن َكاَن َيْسَمُع إَِذا 

ْن يَْشَهَد َعلَيُْكْم تَْستََِتُ  ُكنُْتمْ  َوَما}: ا َأْخَفيْنَا، َفَأْنَزَل اهلُل َجَهْرَنا َفإِنَُّه َيْسَمُع إِذَ 
َ
وَن أ

بَْصارُُكْم َوََّل ُجلُوُدُكمْ 
َ
 (.2775(، م )4817)خ [ اآلَية22]فصلت:  {َسْمُعُكْم َوََّل أ

ِذي َوِسَع َسْمُعُه اأْلَْصَوا ِه الَّ َت، َلَقْد َجاَءِت اْلُمَجاِدَلُة وحديث َعائَِشَة َقاَلْت: اْلَحْمُد لِلَّ

 
ِّ
 قَدْ } ": َنا فِي َناِحَيِة اْلَبْيِت، َما َأْسَمُع َما َتُقوُل: َفَأْنَزَل اهلُل َوأَ  ُتَكلُِّمهُ  ملسو هيلع هللا ىلصإَِلى النَّبِي

 حم :صحيح سنده) اآْلَيةِ  آِخرِ  إَِلى "[ 1: المجادلة] {َزوِْجَها ِِف  َُتَادِلَُك  الَِّّت  قَْوَل  اَّللُ  َسِمعَ 

معلقا  ( خ1514حميد ) بن (، وعبد2063-188(، جه )3460(، ن )24195)

ق عن األعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة طر من وغيرهم (9/117)

 فتح]  حجر ابن قال ثعلبه بنت خولة المجادلة تسمية طرقه بعض ويف به ڤ

ةِ  فِي َوَردَ  َما َأَصحُّ  َوَهَذا -([:374/ 13) حجر البن الباري  وتسميتها اْلُمَجاِدَلةِ  قِصَّ

= 
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َماُع بَِمْعنَى الَقُبوِل َواإلَجاَبةِ  َوقْد َيُكوُن السَّ
(1) . 

 -السيد: (40)
 :وروده يف السنة -أوال:- 

ٍف بن عبد اهلل بن الشخير َقاَل: َقاَل َأبِي: اْنَطَلْقُت فِي َوْفِد َبنِي َعامٍِر  ،َعْن ُمَطرِّ

 
ِ
يُِّد اهلُل ُقْلنَا: َوَأْفَضُلنَا َفْضال   ،َفُقْلنَا: َأْنَت َسيُِّدَنا ،ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى َرُسوِل اهلل َفَقاَل: السَّ

َواَل َيْسَتْجِرَينَُّكُم  ،َأْو َبْعِض َقْولُِكمْ  ،َفَقاَل: ُقوُلوا بَِقْولُِكمْ  ،َوَأْعَظُمنَا َطْوال  

 =                                           
 .أعلم[ فاهلل المجادلة تسمية يف أخر اختالفات وثم :عماد قلت]

نَْت  إِنََّك  ِمنَّا َتَقبَّْل  َربََّنا ِإَوْسَماِعيُل  اْْلَيِْت  ِمنَ  الَْقَواِعدَ  إِبَْراهِيمُ  يَْرَفعُ  ِإَوذْ }: قال  (1)
َ
ِميعُ  أ  السَّ

 [.127: البقرة] {الَْعلِيمُ 

نَْت }قوله تعالى: و
َ
ِ إِنََّك أ راً َفَتَقبَّل ِمّن  ِ نََذرُْت لَك َما ِِف َبْطِّن َُمَرَّ

ِ إَِّن  ُت ِعْمَراَن َرب 
َ
إِذْ قَالِت اْمَرأ

ِميُع الَعلِيمُ   [. 35]آل عمران: {السَّ

ِ  قَال} وقوله  ِيَّةً  َُلنَْك  ِمنْ  ِل  َهْب  َرب  َع  َسِميعُ  إِنََّك  َطي َِبةً  ُذر   . [38:عمران آل] {ءِ اَلر

ُ  َسِمعَ  قَدْ } وقوله  ُ يَْسَمُع ََتَاُوَرُكَما إِنَّ َزوْ  ِِف  َُتَادِلَُك  الَِّّت  قَْوَل  اَّللَّ ِ َواَّللَّ ِجَها َوتَْشَتِِك إَِل اَّللَّ
َ َسِميٌع بَِصيٌ   [ 1]المجادلة:  {اَّللَّ

َلَك،  َقْومَِك  َقْوَل  عَ َسمِ  َقدْ   اهللَ  إِنَّ : ♠جربيل  وحديث عائشة وفيه )...َفَقاَل 

وا َوَما َفنَاَدانِي  "، َقاَل: "اْلِجَباِل لَِتْأُمَرُه بَِما ِشئَْت فِيِهْم  َمَلَك  إَِليَْك  َبَعَث  َعَليَْك، َوَقدْ  ُردُّ

ُد، إِنَّ اهلَل َقْد َسِمَع َقْوَل َقْومَِك لَ  ، ُثمَّ َقاَل: َيا ُمَحمَّ َّ
َك، َوَأَنا َمَلُك َمَلُك اْلِجَباِل َوَسلََّم َعَلي

اْلِجَباِل َوَقْد َبَعَثنِي َربَُّك إَِليَْك لَِتْأُمَرنِي بَِأْمِرَك، َفَما ِشئَْت، إِْن ِشْئَت َأْن ُأْطبَِق َعَليِْهُم 

  َرُسوُل  َلهُ  ، َفَقاَل "اأْلَْخَشَبْيِن 
ِ
 اهللَ  َيْعُبدُ  َمنْ  َأْصاَلبِِهمْ  مِنْ  اهللُ  ُيْخِرَج  َأنْ  َأْرُجو َبْل »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 مسلم. لفظ وهذا (1795(، م )3231ج) «َشْيئ ا بِهِ  ُيْشِركُ  اَل  َوْحَدهُ 

)..اللُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك مِْن ِعْلٍم اَل َينَْفُع، َومِْن  -قال: ملسو هيلع هللا ىلصوحديث زيد بن أرقم أن النبي 

 (.2722َلَها( )م َقْلٍب اَل َيْخَشُع، َومِْن َنْفٍس اَل َتْشَبُع، َومِْن َدْعَوٍة اَل ُيْسَتَجاُب 
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ْيَطانُ   .(1)الشَّ

 :ثانيا: تفسيره- 

وأن   السيد اهلل يريد أن السؤدد حقيقة هلل: (2)قال الخطابي

  .الخلق كلهم عبيد له

سيد الخلق هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون : (3)قال ابن القيم

 وبأمره يعلمون وعن قوله يصدرون فإذا كانت المالئكة واإلنس والجن خلقا له

ليه كان إوملكا له ليس لهم غنى عنه طرفة عين وكل رغباهتم إليه وكل حوائجهم 

 .السيد على الحقيقة هو

  -:الشايف (41)
 -أوال وروده يف السنة:

 ڤ َعْن َعاِئَشةَ 
ِ
 بِهِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص : َأنَّ َرُسوَل اهلل

َ
ا َأْو ُأتِي َقاَل:  ،َكاَن إَِذا َأَتى َمِريض 

افِي ،َأْذِهِب الَباَس َربَّ النَّاسِ » ِشَفاء  اَل  ،اَل ِشَفاَء إاِلَّ ِشَفاُؤكَ  ،اْشِف َوَأْنَت الشَّ

ا   (4)«ُيَغاِدُر َسَقم 



                                           
 (.16307، حم 4806د ): إسناده صحيح( 1)

 (.112/ 4معالم السنن للخطابي )( 2)

 (.17/ 10تحفة المودود بأحكام المولود )( 3)

 (.2191(، م )5675)خ ( 4)
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 :تفسيره: ثانيا- 

  .[80الشعراء:] (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ): ♠قال إبراهيم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )قال تعالى: 

  [.14التوبة:] (پ پ ڀ ڀ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )قال تعالى: 

  [.57يونس:] (ڑ ک ک

  ،َعْن ُصَهْيٍب 
ِ
َوَكاَن َلُه  ،َكاَن َملٌِك فِيَمْن َكاَن َقْبَلُكمْ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اهلل

ا َكبِرَ  ،َساِحرٌ  ْمُه  ،َقاَل لِْلَملِِك: إِنِّي َقْد َكبِْرُت  ،َفَلمَّ ا ُأَعلِّ َّ ُغاَلم 
َفاْبَعْث إَِلي

ْحرَ   »وفيه  ،الحديث« ........،السِّ
َ
َفَأَتاُه  ،.....َفَسِمَع َجلِيٌس لِْلَملِِك َكاَن َقْد َعِمي

َفَقاَل: إِنِّي  ،إِْن َأْنَت َشَفْيَتنِي ،ْجَمعُ َفَقاَل: َما َهاُهنَا َلَك أَ  ،بَِهَداَيا َكثِيَرةٍ  )أي الغالم(

ا إِنََّما َيْشِفي اهللُ   َدَعْوُت اهلَل َفَشَفاكَ  ،اَل َأْشِفي َأَحد 
ِ
  ،َفإِْن َأْنَت آَمنَْت بِاهلل

ِ
َفآَمَن بِاهلل

َملُِك: َمْن َردَّ َفَقاَل َلُه الْ  ،َفَأَتى اْلَملَِك َفَجَلَس إَِلْيِه َكَما َكاَن َيْجلُِس  ،َفَشَفاُه اهللُ 

 .(1)«.......،َعَلْيَك َبَصَرَك؟ َقاَل: َربِّي

 -الشكور: ،الشاكر (43، 42)
 ورودهما يف الكتاب العزيز: :أوال- 

ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ )قال اهلل تعالى: 

                                           
 (.3005)م ( 1)
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  .[30فاطر:] (ىئ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ )وقال تعالى: 

  .[34فاطر:] (گ

 (ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ)وقال تعالى: 

  .[23الشورى:]

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې )وقال تعالى: 

 .[17التغابن:] (ې

  .[158البقرة:] (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)قال تعالى: 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ )وقال تعالى: 

 .[147النساء:] (ی ی

 :ثانيا: تفسيرهما- 

 [34فاطر:] (گ گ گ گ) :وقوله: (1)قال الطربي

)َواهلُل  ،لح ما قدموا يف الدنيا من األعمالوصا ،شكور لهم على طاعتهم إياه

بحسن الجزاء لهم على ما  ،َشُكوٌر( يقول: واهلل ذو شكر ألهل اإلنفاق يف سبيله

 أنفقوا يف الدنيا يف سبيله.

                                           
 (.428/ 23(، )474/ 20تفسير الطربي )( 1)
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الشكْور: ُهَو الِذي َيْشُكر الَيِسيَر مَِن الطاَعِة َفيثْيُب : (1)قال الخطابي

َفَيْرَضى بِالَيسير مِن الشْكِر.  ،َوُيعطِي الَجِزيَل مِن النْعمةِ  ،َعَلْيِه الَكثيَر مَِن الثَواِب 

  [.34فاطر:] (گ گ گ گ): -ُسبَحاَنهُ -كَقْولِه 

َضى بَِيسير الطاَعِة مَِن الَعْبِد َوالَقُبْوُل َلُه.  َوَمْعنَى الشْكِر الُمَضاِف إَلْيِه: الرِّ

  .َوإِْعَظاُم الثَواِب َعَلْيِه َواهلل أْعَلمُ 

 وَ 
ِ
بالشُكْوِر َتْرِغْيُب  -جل وعز -َقْد َيْحَتِمُل أْن َيُكْون َمْعنَى الثنَاِء َعَلى اهلل

َيْتُرُكوا  الَخْلِق فِي الطاَعِة. َقلَّْت أو كُثَرْت لَِئال َيْسَتِقلُّوا الَقلِْيَل مَِن الَعَمِل َفاَل 

 .الَيسيَر مِْن ُجْمَلتِِه إَذا أْعَوَزُهْم الكثيُر مِنْهُ 

الشاكر معناه المادح لمن يطيعه والمثني  :الحليمي قال: (2)البيهقي قال

قال: والشكور هو الذي يدوم شكره  ،عليه والمثيب له بطاعته فضال من نعمته

 ويعم كل مطيع وكل صغير من الطاعة أو كبير.

 من معانيهما يف الكتاب و السنة :ثالثا:- 

  .[22اإلنسان:] (ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ) : قال اهلل

  .[7الزمر:] (ڎ ڎ ڈ ڈژ)وقوله: 

  ڤ وَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ 
ِّ
َأنَّ َرُجال  َرَأى َكْلب ا َيْأُكُل الثََّرى مَِن : »ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِي

هُ  ،الَعَطشِ  ُجُل ُخفَّ َفَأْدَخَلُه  ،َفَشَكَر اهلُل َلهُ  ،َفَجَعَل َيْغِرُف َلُه بِِه َحتَّى َأْرَواهُ  ،َفَأَخَذ الرَّ

                                           
 (.66، 65/ 1شأن الدعاء )( 1)

 (.179/ 1األسماء والصفات )( 2)
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 .(1)«ةَ الَجنَّ 

 ڤ وَعنْه
ِ
َبْينََما َرُجٌل َيْمِشي بَِطِريٍق َوَجَد ُغْصَن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص : َأنَّ َرُسوَل اهلل

َرهُ  ِريِق َفَأخَّ   (2)«َفَشَكَر اهلُل َلُه َفَغَفَر َلهُ  ،َشْوٍك َعَلى الطَّ

 -:( الصمد44)
 وروده يف الكتاب والسنه :أوال:- 

خالص: ]اإل (پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) : قال اهلل

1- 2.]  

  ،ڤ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ و
ِّ
َبنِي اْبُن آَدَم َوَلْم َيُكْن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِي َقاَل اهلُل: َكذَّ

ا َتْكِذيُبُه إِيَّاَي َفَقْوُلُه: َلْن ُيِعيَدنِي ،َوَشَتَمنِي َوَلْم َيُكْن َلُه َذلَِك  ،َلُه َذلَِك  َكَما  ،َفَأمَّ

 مِْن إَِعاَدتِهِ َوَلْيَس  ،َبَدَأنِي
َّ
ُل الَخْلِق بَِأْهَوَن َعَلي َخَذ  ،َأوَّ ا َشْتُمُه إِيَّاَي َفَقْوُلُه: اتَّ َوَأمَّ

َمدُ  ا َوَأَنا األََحُد الصَّ  .(3)«َوَلْم َيُكْن لِي ُكْفئ ا َأَحدٌ  ،َلْم َألِْد َوَلْم ُأوَلدْ  ،اهلُل َوَلد 

 :تفسيره ثانيا:- 

 ،(6)الذي ال يطعم الطعام ،(5)جوف له: الذي ال (4) قال الطربي:

                                           
 (.173)خ ( 1)

 (.1914(، م )652)خ  (2)

 (.974)خ ( 3)

 693-689/ 24تفسير الطربي ( 4)

صح ذلك عن الحسن،، والضحاك، ومجاهد، وسعيد بن جبير]زاد مجاهد: ( 5)

 المصمت[.

 صح ذلك عن الشعبي، ويف رواية عنه )وال يشرب الشراب (.( 6)
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السيد الذي قد انتهى  ،(2)الباقي بعد خلقه ،(1)الذي لم يخرج منه شيء

  .(3)سؤدده

 ،الصمد عند العرب: هو السيد الذي ُيصمد إليه :ثم قال الطربي 

فالذي هو  ،وكذلك تسمى أشرافها فإذا كان ذلك كذلك ،الذي ال أحد فوقه

 المعنى المعروف من كالم من نزل القرآن بلسانه. ،أولى بتأويل الكلمة

بالتحريك: السيد المطاع الذي ال يقضى  ،الصمد: (4)قال ابن منظور

 وقيل: الذي يصمد إليه يف الحوائج أي يقصد ،دونه أمر

وقال الربيع بن أنس هو الذي لم يلد ولم يولد كأنه : (5)قال ابن كثير

وهو  [3اإلخالص:] (پ ڀ ڀ ڀ)جعل ما بعده تفسيرا  له وهو قوله: 

 تفسير جيد

وكل هذه  " [:بعد ذكره لعدة أقوال يف تفسير الصمد](6)الطرباين قال

وهو الذي  ،هو الذي ُيصمُد إليه يف الحوائج صحيحة وهي صفات ربِّنا 

وهو  ،وال يأكل وال يشرب ،وهو الصمد الذي ال جوف له ،قد انتهي سؤدده

 ."الباقي بعد خلقه 

                                           
 يلد، ولم يولد (.(صح ذلك عن عكرمة، ويف رواية عنه ) ولم 1)

 صح ذلك عن قتادة والحسن( 2)

 ( صح ذلك عن أبي وائل شقيق بن سلمة3)

 (.258/ 3لسان العرب )( 4)

 (.703/ 4تفسير ابن كثير )( 5)

 (.68/ 47كتاب السنة للطرباين )( 6)
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قلت ويدل على ما ذكره الطرباين من جمع الصمد : (1) ن تيميهاب قال

ا ما يجيء يف  لهذه المعاين أن من سلف األمة من قال هذا وهذا ومثل هذا كثير 

 ".......تفسير معاين أسمائه كالرحمن والجبار واإلله وغير ذلك

 -الطيب: (45)
 :وروده يف السنة: -أوال- 

  َقاَل: ،َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ 
ِ
َها النَّاُس »: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اهلل إِنَّ اهلَل َطيٌِّب اَل َيْقَبُل  ،َأيُّ

ڻ ڻ ڻ ۀ )َفَقاَل:  ،َوإِنَّ اهلَل َأَمَر اْلُمْؤمِنِيَن بَِما َأَمَر بِِه اْلُمْرَسلِينَ  ،إاِلَّ َطيِّب ا

چ )َوَقاَل:  [51]المؤمنون:  (ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ

ُجَل ُيطِيُل  ُثمَّ  [172البقرة:] (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ َذَكَر الرَّ

َفَر َأْشَعَث َأْغَبرَ  َماءِ  ،السَّ  ،َوَمْطَعُمُه َحَرامٌ  ،َيا َربِّ  ،َيا َربِّ  ،َيُمدُّ َيَدْيِه إَِلى السَّ

 .(2)«َفَأنَّى ُيْسَتَجاُب لَِذلَِك؟ ،َوُغِذَي بِاْلَحَرامِ  ،َوَمْلَبُسُه َحَرامٌ  ،َوَمْشَرُبُه َحَرامٌ 

 تفسيره :نياثا:- 

وفعله كله  ،وكالمه طيب ،فاهلل سبحانه طيب: (3) قال ابن القيم

وال يصعد إليه إال  ،وال يضاف إليه إال الطيب ،وال يصدر منه إال الطيب ،طيب

ا وفعال  وقوال  ونسبة   ،الطيب وكل  ،وكل طيب مضاف إليه ،فالطيبات له وصف 

وكل مضاف إليه  ،فله الكلمات الطيبات واألفعال الطيبات ،مضاف إليه طيب

                                           
 (.536-535/ 7بيان تلبيس الجهمية )( 1)

 (.1015)م ( 2)

 (.110/ 1يم ()الكالم على مسألة السماع )البن الق( 3)
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  .كبيته وعبده وروحه وناقته وجنته فهي طيبات

وهو إله  ،وهو طيب ال يقبل إال طيب ا ،فكل طيب فله وعنده ومنه وإليه

 وجيراُنه يف دار كرامته هم الطيبون. ،الطيبين

 -:( العزيز46)
 ه يف الكتابدأوال: ورو:- 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ ) :اهلل  قال

  [.6:آل عمران] (گ

  [.66هود:] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ) :وقال 

  [.9النمل:] (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ) :وقال 

  [.1الزمر:] (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) :وقال 

 تفسيره :ثانيا:- 

 ،الذي ال يمتنع عليه شيء أراده ،(ہ)ويعني ب:  (1)قال الطربي

 وال ينتصر منه أحد عاقبه أو انتقم منه. 

ءٌ  اْلَعِزيُز الِذي:  (2)قال ابن كثير
ْ
َوُهَو َقاِدٌر َعَلى ُكلِّ  ،اَل ُيْعِجُزُه َشي

ٍء.
ْ
 َشي

                                           
 (.271/ 6تفسير الطربي )( 1)

 (.445/ 1تفسير ابن كثير )( 2)
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 من معانيه :ثالثا:-  

َوالَعزُّ فِي َكاَلِم  ،َو الَمنِيُع الِذي اَل ُيْغَلُب الَعِزيُز: هُ : (1) قال الخطابي

ِة والثاين: بَِمْعنَى الشد ،(2)أَحُدَها: بَِمْعنَى الغَلَبةِ َعَرِب َعلى َثاَلَثِة أْوُجٍه ال

 . (4)وَن بَمْعنَى َنَفاَسِة الَقدرِ َوالَوْجة الثالُِث: أْن َيكُ  ،(3)والقوةِ 

  
                                           

 ( )بتصرف(.48 - 47/ 1شأن الدعاء )( 1)

نْ  الُْملَْك  َوَتْْنِعُ  تََشاءُ  َمنْ  الُْملَْك  تُْؤِت  الُْملِْك  َمالَِك  اللَُّهمَّ  قُْل }: قال اهلل  (2)  َمنْ  َوتُعِزر  تََشاءُ  ِممَّ
ٍء قَِديٌر  تََشاُء َوتُِذلر  ِ ََشْ

يَْل ِِف انلََّهارِ َوتُولُِج انلََّهاَر ِِف  26َمْن تََشاُء بَِيِدَك اْْلَْيُ إِنََّك لََعَ ُك 
تُولُِج اللَّ

آل عمران: ] {اللَّيِْل َوُّتْرُِج الََْحَّ ِمْن الَْمي ِِت َوُّتْرُِج الَْمي َِت ِمْن الََْح ِ َوتَْرُزُق َمْن تََشاُء بَِغْيِ ِحَساٍب 

26 - 27.] 

ةَ  يُرِيدُ  ََكنَ  َمنْ }: وقوله  ةُ  فَلِلَّهِ  الْعِزَّ  . [10: فاطر] {ََجِيعاً  الْعِزَّ

ِ }: وقوله  ةُ  َوَّلِلَّ  [.[ 8: المنافقون] {َولِلُْمْؤِمنِيَ  َولَِرُسوَِلِ  الْعِزَّ

َ  إِنَّ }: قال اهلل ( 3) اُق  ُهوَ  اَّللَّ زَّ  [. 58]الذاريات:  {يُ و الُْقوَّةِ الَْمتِ ذُ  الرَّ

َولَمْ }: وقول اهلل 
َ
نَّ  يََرْوا أ

َ
َ  أ ِي اَّللَّ َشدر  ُهوَ  َخلََقُهمْ  اَّلَّ

َ
 . [15: فصلت] {قُوَّةً  ِمنُْهمْ  أ

ِينَ  يََرى َولَوْ }: وقول اهلل  نَّ  الَْعَذاَب  يََرْونَ  إِذْ  َظلَُموا اَّلَّ
َ
ِ  الُْقوَّةَ  أ َ َشِديوَ  ََجِيعاً  َّلِلَّ نَّ اَّللَّ

َ
ُد أ

 [. 165]البقرة:  {الَْعَذاِب 

َ  إِنَّ }: وقول اهلل   [[.52: األنفال] {الْعَِقاِب  َشِديدُ  قَوِي   اَّللَّ

ِ  َرب َِك  ُسبَْحانَ }: قال اهلل ( 4) ةِ  َرب  ا الْعِزَّ  . [180: الصافات] {يَِصُفون َعمَّ

لَْعَ  الَْمَثُل  َوََلُ }: وقول اهلل 
َ
رِْض  ِِف  اْل

َ
َمَواِت َواْل  [. 27]الروم:  {وَُهَو الَْعزِيُز اْْلَِكيمُ  السَّ

ُروِن  قُْل }: وقول اهلل  
َ
ِينَ  أ ْْلَْقُتمْ  اَّلَّ

َ
ََكءَ  بِهِ  أ ُ  ُهوَ  بَْل  ََكَّ  ُُشَ : سبأ] {اْْلَِكيمُ  الَْعزِيزُ  اَّللَّ

27.] 

َ  قََدُروا َما }: وقول اهلل  ِ  َحقَّ  اَّللَّ َ  إِنَّ  قَْدرِه  [.74]الحج:  {لََقوِي  َعزِيٌز  اَّللَّ

ءٌ  َكِمثْلِهِ  لَيَْس }: وقول اهلل   ِميعُ  َوُهوَ  ََشْ  [.11: الشورى] {اْْلَِصيُ  السَّ

َحدٌ  ُكُفًوا ََلُ  يَُكنْ  َولَمْ }: وقول اهلل 
َ
 [.4: اإلخالص] {أ
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  -اْلَعِظيُم: (47)
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

 (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)

  [.255]البقرة:

  [.4الشورى:] (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ)

 :ثانيا تفسيره- 

ظمه خلقه ويهابونه المعظم الذي يع (ڤ) : (1)قال الطربي

  .ويتقونه

 .(2)الذي له العظمة والكربياء والجربية (ڤ)

 
                                           

 (.500/ 21(، )406/ 5تفسير الطربي)( 1)

َماَواتِ  ِِف  الِْكِْبَِياءُ  َوََلُ }: قال اهلل ( 2) رِْض وَ  السَّ
َ
 [.37: الجاثية] {اْْلَِكيمُ  الَْعزِيزُ  وَُهوَ  اْْل

ِ  َرب َِك  ُسبَْحانَ }: وقول اهلل  ةِ  َرب  ا الْعِزَّ  . [180: الصافات] {يَِصُفون َعمَّ

َ  قََدُروا َما }: وقول اهلل  ِ  َحقَّ  اَّللَّ َ  إِنَّ  قَْدرِه  [.74]الحج:  { لََقوِي  َعزِيٌز اَّللَّ

ءٌ  َكِمثْلِهِ  لَيَْس }: وقول اهلل  ِميعُ  َوُهوَ  ََشْ  [.11: الشورى] {اْْلَِصيُ  السَّ

 
ِ
، َوَأبِي ُهَرْيَرَة َقااَل: َقاَل َرُسوُل اهلل  إَِزاُرُه، َواْلكِْبِرَياءُ  اْلِعزُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصوَعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ

ْبُتهُ ِرَداُؤُه، َفمَ   (.2620م «)ْن ُينَاِزُعنِي َعذَّ

ُسْبَحاَن ذِي "َيُقوُل فِي ُرُكوِعِه:  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  ڤشجعي وعن عوف بن مالك األ

، (1049) ، ن(873) )سنده حسن: د"اْلَجَبُروِت َواْلَمَلُكوِت َواْلكِْبِرَياِء َواْلَعَظَمِة..

، وغيرهم من طريق معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس السكوين عن (23980)حم

 به (. ڤعي عاصم بن حميد السكوين عن عوف بن مالك األشج
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 -العفو: (48)
 :أوال: وروده يف الكتاب- 

   {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ }:  قال اهلل  
 [149]النساء: 

 [99]النساء:   {ڭ ڭ ۇ ۇ ڭے ے ۓ ۓ ڭ ھ }: قال و

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  }: قال و 

 [60]الحج:   {گ گ گ ڳ گک

 : ثانيا: تفسيره- 

، عن ذنوب عباده، وتركه العقوبة على كثير "عفوا" :(1)قال الطربي 

 منها ما لم يشركوا به

 

الَعُفو: َوْزُنُه َفُعوٌل مِن الَعْفِو، َوُهَو بِنَاُء الُمَباَلَغِة. :  (2)قال الخطابي 

ْفُح  َمأخْوٌذ مِْن  قيل: إن الَعْفوَ عن الذنوِب، وترك ُمَجاَزاِة الُمِسيِء ووالَعْفُو: الصَّ

  َفَكاَن الَعافِي َعِن الذْنِب َيْمُحوُه بَِصْفِحِه َعنُْه. الرْيح األَثَر إذا دَرَسْتهُ َعَفِت 

 -العليم:( 49)
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ) :قال اهلل 

                                           
 (426/ 8تفسير الطربي ) ( 1)

 (90،91/ 1شأن الدعاء ) ( 2)



 

 
 

 

104

  [.127البقرة:] (ڀ ٺ ٺ

  [.86الحجر:] (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)  :قال اهلل و

  [.2غافر:] (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)  :قال اهلل و

 (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ)  :ال اهلل قو

  [.84الزخرف:]

 :ثانيا تفسيره- 

 (ڈ ژ ژ ڑ)القول يف تأويل قوله:  :(1)قال الطربي 

  [.32البقرة:]

قال أبو جعفر: وتأويل ذلك: أنك أنت َيا ربنا العليُم من غير تعليم بجميع ما 

لك أّنهم َنَفْوا عن والعالم للغيوب دون جميع خلقك. وذ ،قد كان وما وهو كائن

أن يكون لهم علم إال ما علمهم  ،"ال علٌم لنا إال ما علَّمتنا"أنفسهم بقولهم: 

 ،"إنك أنَت العليم"وأثبتوا ما َنَفْوا عن أنفسهم من ذلك لرهبم بقولهم:  ،رهبم

إذ كان َمْن سَواك ال يعلم شيئ ا إال بتعليم غيره  ،يعنون بذلك العالم من غير تعليم

 إياه.

 (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)َوَقْوُلُه:  :(2) بن كثيراقال 

َجلِيلَِها  ،ُيْخبُِر َتَعاَلى َعْن ِعْلِمِه التَّامِّ اْلُمِحيِط بَِجِميِع اأْلَْشَياءِ  [19غافر:]

 ،َدقِيِقَها َوَلطِيِفَها؛ لَِيْحَذَر النَّاُس ِعْلَمُه فِيِهمْ  ،َصِغيِرَها َوَكبِيِرَها ،َوَحِقيِرَها

                                           
 (.495/ 1تفسير الطربي)( 1)

 (.137/ 7تفسير ابن كثير )( 2)
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 َحّق اْلَحَياءِ َفَيْسَتْحيُ 
ِ
َوُيَراقُِبوُه ُمَراَقَبَة َمْن َيْعَلُم َأنَُّه  ،وَيتَُّقوُه َحقَّ َتْقَواهُ  ،وا مَِن اهلل

َوَيْعَلُم َما َتنَْطِوي َعَلْيِه َخَباَيا  ،َفإِنَُّه َتَعاَلى َيْعَلُم اْلَعْيَن اْلَخاِئنََة َوإِْن َأْبَدْت َأَماَنة   ،َيَراهُ 

ُدوِر مِنَ  َرائِِر. الصُّ ِر َوالسَّ
َمائِ  الضَّ

َراِئِر والَخِفيَّاِت التي اَل : (1) قال الخطابي الَعلِْيُم: ُهَو الَعاِلُم بالسَّ

. [23]لقمان: (ے ے ۓ ۓ)ُيْدِرُكَها ِعْلُم الَخْلِق. َكَقْولِه تعالى: 

َولَذلَِك َقاَل ُسْبَحاَنُه:  ،مِ َوَجاَء َعَلى بِنَاِء َفِعْيٍل لِْلُمَباَلَغِة يف َوْصِفِه بَِكَماِل الِعلْ 

 . [76]يوسف: (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)

 :ثالثا: من معانيه- 

  .[80األنعام:] (ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ)قال تعالى: 

  [.7غافر:] (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)وقال تعالى: 

  [.126النساء:] (ھ ھ ھ ے ے)وقال تعالى: 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )قال تعالى: 

  [.38إبراهيم:] (ے ے ۓ

 (ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)وقال تعالى: 

  [.16الحجرات:]

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ )قال تعالى: 
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ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 

  .[59األنعام:] (جت حت

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ )وقال تعالى:  

 (ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب

  .[34لقمان:]

  -الغفار:( 50)
 وروده يف الكتاب :الأو:-  

  [.66ص:] (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ) :قال اهلل 

ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې )  :قال اهلل و

ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ 

  [.5الزمر:] (ېئ ېئ ېئ

  [.42غافر:] (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)  :قال اهلل و

 :ثانيا تفسيره- 

ار لذنوب من تاب من كفره ومعاصيه: (1) الطربي قال فأناب  ،الغفَّ

الغفار لمن تاب إليه بعد  ،والطاعة له باالنتهاء إلى أمره وهنيه ،لى اإليمان بهإ

 فال يضّره شيء مع عفوه عنه. ،لعفوه عنه ،معصيته إياه
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تِِه  [5الزمر:] (ۈئ ېئ ېئ ېئ) :(1) بن كثيراقال  َأْي: َمَع ِعزَّ

اٌر لَِمْن َعَصاُه ُثمَّ َتاَب   َوَأَناَب إَِلْيِه. َوَعَظَمتِِه َوكِْبِرَيائِِه ُهَو َغفَّ

الَغفاُر: ُهَو الذي َيْغِفُر ُذُنْوَب ِعَبادِه َمرة َبْعَد أْخَرى. : (2) قال الخطابي

 الذْنب مَِن الَعْبد َتَكرَرِت الَمْغِفَرُة. َكُقْولِه 
َ
: -ُسْبَحاَنهُ -ُكلَّمْا َتَكرَرِت التْوَبُة فِي

 واهلل-َفَيْحتِمُل  ،[82]طه: (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)

تَّاُر لُِذُنوِب ِعَبادِه فِي الدنَيا بِأْن اَل يهتَِكُهم َواَل  ،أْن َيُكْوَن الَغفارُ  -أْعَلمُ  َمْعنَاُه: السَّ

 ،َوَيُكوُن َمْعنَى الَغُفوِر: ُمنَْصِرَفًا إلى َمْغِفَرِة الذُنوِب فِي اآلِخَرةِ  ،ُيِشْيدهما َعَلْيِهمْ 

 والتََّجاوِز َعِن الُعقَوبِة فِْيها. 

 -اْلَغُفوُر: (51)
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

  [.49]الِحجر: (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ)  :قال اهلل 

  [.14البروج:] (ے ے ۓ)  :قال اهلل و

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )  :قال اهلل و

  [.107يونس:] (ٹٹ ٹ ڤ ڤ
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 :ثانيا تفسيره-  

فره الغفور لذنوب من تاب وأناب من عباده من ك: (1)قال الطربي

 [98يوسف:] (ڃ ڃ ڃ ڃ)وقوله:  ،وشركه إلى اإليمان به وطاعته

ۈئ )وقوله:  ،يقول: إن ربي هو الساتر على ذنوب التائبين إليه من ذنوهبم

: أخرب عبادي ملسو هيلع هللا ىلص يقول تعالى ذكره لنبيه محمد (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

ا رتك فضيحتهم هبب ،أين أنا الذي أسرت على ذنوهبم إذا تابوا منها وأنابوا ،يا محمد

 وعقوبتهم عليها.

َأْي: لَِمْن  [107يونس:] (ٹ ڤ ڤ)َوَقْوُلُه: : قال ابن كثير 

َل َعَلْيهِ  ْرِك بِهِ  ،َوَلْو مِْن َأيِّ َذْنٍب َكانَ  ،َتاَب إَِلْيِه َوَتَوكَّ َفإِنَُّه َيُتوُب  ،َحتَّى مَِن الشِّ

ُد َأْي: َربَُّك َيا مُ  [58الكهف:] (ھ ھ ھ ےے)َوَقْوُلُه:  ،َعَلْيهِ  َحمَّ

 (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ) ،َغُفوٌر ُذو َرْحَمٍة َواِسَعةٍ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )َكَما َقاَل:  ،[58الكهف:]

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ )َوَقاَل:  ،[45]َفاطِر : (ڀ ڀ ڀ

ِد: (ٿ ٿ ٿ ٹ عأ  َواآْلَياُت فِي َهَذا َكثِيَرٌة. .[6]الرَّ

 َوُمنُْه قِْيَل  ،ْتُر َوالتْغطَِيةُ َوأْصُل الَغْفِر يف اللَغِة: السِّ  : (2)قال الخطابي

َيْكِشُف أْمَر الَعْبِد لَِخْلِقِه َواَل  َوَمْعنَى السْتر يف َهَذا أنُه اَل  ،لُِجنَِّة الرأِس: الِمْغَفرُ 
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 يْهتُِك ِسْتَرُه بِالُعُقوبِة التي َتْشَهُرُه فِي عُيونِهمْ 

ُر:   .ُهَو الذي َتْكُثُر منُْه الَمْغِفَرةُ  الَغُفوأ

  لَغفاُر:ا
َ
ُهَو الذي َيْغِفُر ُذُنْوَب ِعَبادِه َمرة َبْعَد أْخَرى. ُكلَّمْا َتَكرَرِت التْوَبُة فِي

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ): -ُسْبَحاَنهُ -الذْنب مَِن الَعْبد َتَكرَرِت الَمْغِفَرُة. َكُقْولِه 

ُه: َمْعنَا ،أْن َيُكْوَن الَغفارُ  -واهلل أْعَلمُ -َفَيْحتِمُل  ،[82]طه: (ڱ ڱ ڱ ڱ

تَّاُر لُِذُنوِب ِعَبادِه فِي الدنَيا بِأْن اَل يهتَِكُهم َواَل ُيِشْيدهما َعَلْيِهمْ  َوَيُكوُن َمْعنَى  ،السَّ

 والتََّجاوِز َعِن الُعقَوبِة فِْيها.  ،الَغُفوِر: ُمنَْصِرَفًا إلى َمْغِفَرِة الذُنوِب فِي اآلِخَرةِ 

 :ثالثا: من معانيه يف الكتاب و السنة- 

 (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ): ل اهلل قا

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )وقوله تعالى:  [82طه:]

  [.53الزمر:] (ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

  [.58الكهف:] (ھ ھ ھ ےے)وقوله سبحانه: 

 ْبِن َعْمٍرو
ِ
يِق  ،وَعْن َعْبِد اهلل دِّ  ڤ َعْن َأبِي َبْكٍر الصِّ

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص : َأنَُّه َقاَل لَِرُسوِل اهلل

ا»َقاَل:  ،ْمنِي ُدَعاء  َأْدُعو بِِه فِي َصالَتِيَعلِّ  ا َكثِير   ،ُقْل: اللَُّهمَّ إِنِّي َظَلْمُت َنْفِسي ُظْلم 

ُنوَب إاِلَّ َأْنَت  َواْرَحْمنِي إِنََّك َأْنَت  ،َفاْغِفْر لِي َمْغِفَرة  مِْن ِعنِْدكَ  ،َواَل َيْغِفُر الذُّ

ِحيمُ    (1)«الَغُفوُر الرَّ
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 وَعْن َصْفَوا
ِّ
آِخٌذ  ڤ َمَع اْبِن ُعَمرَ  ،َقاَل: َبْينََما َأَنا َأْمِشي ،َن ْبِن ُمْحِرٍز الَماِزنِي

  ،إِْذ َعَرَض َرُجٌل  ،بَِيِدهِ 
ِ
َيُقوُل فِي النَّْجَوى؟  ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َكْيَف َسِمْعَت َرُسوَل اهلل

 
ِ
َفَيَضُع َعَلْيِه َكنََفُه  ،ُمْؤمِنَ إِنَّ اهلَل ُيْدنِي ال»َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

َحتَّى  ،َأَتْعِرُف َذْنَب َكَذا؟ َفَيُقوُل: َنَعْم َأْي َربِّ  ،َفَيُقوُل: َأَتْعِرُف َذْنَب َكَذا ،َوَيْسُتُرهُ 

َرُه بُِذُنوبِهِ  ْنيَ  ،َوَرَأى فِي َنْفِسِه َأنَُّه َهَلَك  ،إَِذا َقرَّ َوَأَنا  ،اَقاَل: َسَتْرُتَها َعَلْيَك فِي الدُّ

ا الَكافُِر َوالُمنَافُِقونَ  ،َفُيْعَطى كَِتاَب َحَسنَاتِهِ  ،َأْغِفُرَها َلَك الَيْومَ  َفَيُقوُل  ،َوَأمَّ

]هود:  (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)األَْشَهاُد: 

18]»(1). 

  ،وَعْن َأبِي َأيُّوَب اأْلَْنَصاِريِّ 
ِ
َلْم َتُكْن  َلْو َأنَُّكمْ »َقاَل:  ،َأنَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرُسوِل اهلل

 .(2)«َيْغِفُرَها َلُهمْ  ،َلَجاَء اهلُل بَِقْوٍم َلُهْم ُذُنوٌب  ،َيْغِفُرَها اهلُل َلُكمْ  ،َلُكْم ُذُنوٌب 

 -اْلَغِنيُّ: (52)
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

  [.133األنعام:] (ڀ ڀ ٺ ٺٺ) : قال اهلل

  [.64الحج:] (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ): وقال

  [.26لقمان:] (ۇئ ۇئ ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ):وقال

  [.15فاطر:] (ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے)وقال: 
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 :ثانيا تفسيره- 

وهناهم  ،عن عباده الذين أمرهم بما أمر ،(ے): (1)قال الطربي

ألنه بيده حياهتم  ،وهم المحتاجون إليه ،وعن أعمالهم وعبادهتم إياه ،عما هنى

 عن  "لغنيهو ا" ،ونفعهم وضرهم ،وأرزاقهم وأقواهتم ،ومماهتم
ٌّ
يقول: اهلل غني

ا ليكون عون ا  ،ألن الولد إنما َيْطُلبه من يطلبه ،فال حاجة به إلى ولد ،خلقه جميع 

ا له بعد وفاته   ،له يف حياته وذكر 
ٌّ
فال حاجة به إلى معين  ،واهلل عن كل ذلك غني

  ،وال يبيُد فيكون به حاجة إلى خلف بعده ،يعينه على تدبيره
ّ
 وإن اهلل هو الغني

  .عن كل ما يف السموات وما يف األرض من خلقه وهم المحتاجون إليه

 ثالثا: من معانيه يف الكتاب والسنة 

 (ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)قال تعالى: 

  .[40النمل:]

 (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ)وقال تعالى: 

  [.6العنكبوت:]

 (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)وقال تعالى: 

  [.8إبراهيم:]

  [.6التغابن:] (ۀ ۀہ ہ ہہ ھ ھ ھ)الى: وقال تع
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ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ )قال اهلل تعالى: و

  .[38محمد:] (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )وقال تعالى: 

ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 .[267البقرة:] (ھھ ھ ے ے ۓ ۓ

ھ ے ے ۓۓ ڭڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ )قال تعالى: 

 .[68يونس:] (ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ

  [.26لقمان:] (ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ) وقال:

 .[8الضحى:] (گ گ گ) :ملسو هيلع هللا ىلصوقول اهلل تعالى لنبيه 

  [.48النجم:] (ٺ ٿ ٿ ٿ)وقال: 

 
ِ
 َمأْلَى اَل َيِغيُضَها َنَفَقةٌ »َقاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلص وَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة: َأنَّ َرُسوَل اهلل

ِ
 ،َيُد اهلل

ْيَل َوالنََّهارَ  اُء اللَّ َمَواِت َوَقاَل: أَ  ،َسحَّ َفإِنَُّه َلْم  ،َواألَْرَض  َرَأْيُتْم َما َأْنَفَق ُمنُْذ َخَلَق السَّ

 .(1)«َيِغْض َما فِي َيِدهِ 

  ،ڤ وَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ 
ِ
: َأَنا َأْغنَى َقاَل اهلُل »: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ْركِ  َرَكاِء َعِن الشِّ  .(2)«َتَرْكُتُه َوِشْرَكهُ  ،َمِعي َغْيِريَمْن َعِمَل َعَمال  َأْشَرَك فِيِه  ،الشُّ
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  ،وَعْن َأبِي َذرٍّ 
ِّ
  ،ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِي

ِ
......َيا »َأنَُّه َقاَل:  فِيَما َرَوى َعِن اهلل

َلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكاُنوا َعَلى َأْتَقى َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد  ِعَباِدي َلْو َأنَّ َأوَّ

َلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم  ،ا َزاَد َذلَِك فِي ُمْلكِي َشْيئ امَ  ،مِنُْكمْ  َيا ِعَباِدي َلْو َأنَّ َأوَّ

َيا  ،َما َنَقَص َذلَِك مِْن ُمْلكِي َشْيئ ا ،َوِجنَُّكْم َكاُنوا َعَلى َأْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحدٍ 

َلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكمْ  َوِجنَُّكْم َقاُموا فِي َصِعيٍد َواِحٍد َفَسَأُلونِي  ِعَباِدي َلْو َأنَّ َأوَّ

ا ِعنِْدي إاِلَّ َكَما َينُْقُص اْلِمْخَيُط إَِذا  ،َفَأْعَطْيُت ُكلَّ إِْنَساٍن َمْسَأَلَتهُ  َما َنَقَص َذلَِك مِمَّ

 .(1)«.....،ُأْدِخَل اْلَبْحرَ 

 -اْلَفتَّاُح: (53)
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

 (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ): قال اهلل 

  [.26سبأ:]

 :ثانيا تفسيره- 

يقول: واهلل القاضي العليم  (گ گ گ): (2)قال الطربي 

وال يحتاج إلى شهود تعرفه المحق  ،ألنه ال تخفى عنه خافيه ،بالقضاء بين خلقه

 أي: يقضي بيننا. (ک ک ک) من المبطل.

ِي: اْلَحاكُِم أَ  (گ گ گ)َقاَل َتَعاَلى: : (3)ابن كثيرقال 

 اْلَعاِدُل اْلَعالُِم بَِحَقائِِق اأْلُُموِر.

                                           
 .(2577)م  (1)

 (.405/ 20(، )405/ 20تفسير الطربي )( 2)

 (.517/ 6تفسير ابن كثير )( 3)
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ُيَقاُل: فتَح الَحاكِم  ،الَفتَّاُح: ُهَو الَحاكُِم ْبيَن ِعَبادهِ  :(1)قال الخطابي

  ،بيَن الَخْصمين
ِ
ک ک ک ): -ُسْبَحاَنهُ -إَذا َفَصَل َبْينَُهما. َومنُْه َقْوُل اهلل

َمْعنَاُه َربنا اْحُكْم َبْينَنَا. َوُيَقاُل . [89]األعراف: (ک گ گ گ گ ڳ

وقد يكوُن َمْعنَى الَفتاِح أْيَضًا الِذي َيْفَتح أْبَواَب الرْزِق  ،لِْلَحاكِِم: الَفاتُِح 

والرْحمة لِعَباده َوَيفتُح المنْغلَِق َعلْيِهْم مِن أموِرِهْم َوأْسَباهبْم. َويفتِح ُقُلوهبُْم 

-َكَقْولِه  ،َوَيُكْوُن الَفاتَِح أْيَضًا بَِمْعنى الناِصر ،يْبِصُرْوا الَحقَوُعُيْوَن َبَصائِِرِهْم لِ 

. َقاَل أْهُل [19األنفال:] (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ): -ُسْبَحاَنهُ 

 التْفسيِر إن َمْعنَاُه: إْن َتْسَتنِْصُرْوا َفَقْد َجاَءُكُم النْصُر.

 :ثالثا: من معانيه- 

  -الَحاكُِم بأيَن ِعَبادِه ومنه: -1

 (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ)قوله تعالى: 

  [.26سبأ:]

 (ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ)وقوله تعالى: 

  [.89األعراف:]

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ) :قال تعالى

  [.118 - 117]الشعراء:  (ڍ ڍ

                                           
 (.56/ 1شأن الدعاء )( 1)



 
 

 
115 

ک ک ک ک گ گ گ گ ): ♠ قال: شعيب

  [.89األعراف:] (ڳ

مة لعِ  -2 ِق والرحأ َتح أبأَواَب الرزأ َباده َوَيفتُح المنأغِلَق َعليأِهمأ ِمن الِذي َيفأ

: َبابهمأ  -أموِرِهمأ َوأسأ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى )قال اهلل تعالى: 

 .[2فاطر:] (ائ ائەئ ەئ وئ وئ

 ڤ وَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ 
ِ
َراعُ  ملسو هيلع هللا ىلص : َأنَّ َرُسوَل اهلل  بَِلْحٍم َفُرفَِع إَِلْيِه الذِّ

َ
َوَكاَنْت  ،ُأتِي

َوَهْل َتْدُروَن مِمَّ  ،َأَنا َسيُِّد النَّاِس َيْوَم الِقَياَمةِ  "ُثمَّ َقاَل:  ،َش مِنَْها َنْهَشة  ُتْعِجُبُه َفنَهَ 

لِيَن َواآلِخِريَن....  ،َفَأْنَطلُِق َفآتِي َتْحَت الَعْرشِ  ]وفيه[َذلَِك؟ َيْجَمُع اهلُل النَّاَس األَوَّ

ا لَِربِّي َّ مِْن َمَحامِِدِه َوُحْسِن الثَّنَاِء َعَلْيِه َشْيئ اُثمَّ َيْفَتُح اهللُ  ، َفَأَقُع َساِجد 
 ، َعَلي

ُد اْرَفْع َرْأَسَك َسْل ُتْعَطهْ  ،َلْم َيْفَتْحُه َعَلى َأَحٍد َقْبلِي َواْشَفْع  ،ُثمَّ ُيَقاُل: َيا ُمَحمَّ

ْع َفَأْرَفُع َرْأِسي   (1)،ُتَشفَّ

َقاَل: َقاَل  ،َأو َعْن َأبِي ُأَسْيدٍ  ،بِي ُحَمْيدٍ َعْن أَ  ،وَعْن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن َسِعيدٍ 

 
ِ
َفْلَيُقْل: اللُهمَّ اْفَتْح لِي َأْبَواَب  ،إَِذا َدَخَل َأَحُدُكُم اْلَمْسِجدَ »: ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اهلل

 .(2)«َفْلَيُقْل: اللُهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك مِْن َفْضلَِك  ،َوإَِذا َخَرَج  ،َرْحَمتَِك 

  

                                           
 (.4712)خ  (1)

 .(713)م( 2)
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نى الن -3  -اِصر:يأتي بَِمعأ

  .[15إبراهيم:] (ڻ ۀ ۀ ہ ہ)قال تعالى: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )قال تعالى: 

  [.141النساء:] (ڀ

  ،ڤ َقاَل: َأْخَبَرنِي َسْهُل ْبُن َسْعدٍ  ،وَعْن َأبِي َحاِزمٍ 
ِ
َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اهلل

ا َرُجال  يَ »َيْوَم َخْيَبَر:  اَيَة َغد  ُيِحبُّ اهلَل َوَرُسوَلُه  ،ْفَتُح اهلُل َعَلى َيَدْيهِ أَلُْعطَِينَّ َهِذِه الرَّ

  .(1)«َوُيِحبُُّه اهلُل َوَرُسوُلهُ 

 -:،امُلْقَتِدُر ،اْلَقِديُر (55، 54)
 يف الكتاب ماوروده :أوال:-  

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ) :قال اهلل 

  [.54الروم:] (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑک ک ک ک

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۓ) :قال اهلل و

  [.42-41القمر:] (ۋ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) :قال اهلل و

  [.55-54القمر:] (ڄ

 

                                           
 (.2406(، م )4210)خ( 1)
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 ماثانيا تفسيره:- 

  القدير: -أ

 ،ال يمتنع عليه شيء أراده ،على ما يشاء (ک): (1) قال الطربي

  .فكذلك يميت خلقه ويحييهم إذا شاء ،فكما فعل هذه األشياء

قول: إن اهلل على جميع ما أراد بخلقه ي ،(ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)

  .يعني: ذو قدرة ،(ۉ)وانتقام  وتفضل ،من عفو وعقوبة

  .عالم (ڻ)كما معنى ،قادر (ۉ)ومعنى

ِء. ُيَقاُل: َقَدَر َيْقِدُر (2) قال الخطابي 
ْ
ي : الَقاِدُر: ُهَو من الُقْدَرِة َعَلى الشَّ

 (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)َتَعالى: َكَقْولِه  ،ُقْدَرة  َفُهو َقاِدٌر َوَقِدْيرٌ 

ء [27]األحزاب:
ْ
أَراده: اَل َيْعَتِرضُه  ،َوَوَصَف اهلل َنْفَسُه بِأنُه َقادر َعَلى ُكل َشي

  .َعْجٌز َواَل ُفتْورٌ 

ءِ 
ْ
ِر لِلشي َء وَقَدْرُته بَِمْعنَى  ،َوَقْد َيُكْوُن الَقادُر بَِمْعنَى الُمَقدِّ

ْ
ُيَقال: َقدْرت الشي

ُرْوَن.  [23]المرسالت: (ٺ ٺ ٿ)َواِحد َكَقْولِه:   أْي: نِْعم الُمَقدِّ

  

                                           
 (.362، 361/ 1(، )372، 371/ 7(، )118/ 20تفسير الطربي )( 1)

 (.85/ 1شأن الدعاء )( 2)
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 المقتدر: -ب

ڄ ) ،غير عاجز وال ضعيف ،مقتدر على ما يشاء: (1) قال الطربي

وهو اهلل ذو القّوة  ،يقول: عند ذي ُملك مقتدر على ما يشاء (ڄ ڄ

 . ،المتين

َأْي: ِعنَْد اْلَملِِك اْلَعظِيِم  (ڄ ڄ ڄ) :(2) قال ابن كثير

ِرَهااْلَخا ا َيْطُلُبوَن َوُيِريُدونَ  ،لِِق لأِْلَْشَياِء ُكلَِّها َوُمَقدِّ  َوُهَو ُمْقَتِدٌر َعَلى َما َيَشاُء مِمَّ

ٌء : (3) قال الخطابي
ْ
الُمْقَتدُر: ُهَو التامُّ الُقْدَرِة الِذي ال َيْمَتنُِع َعَلْيِه شي

َعم أْفَتِعٌل مَِن الُقْدَرِة إال أن االْقتَِدار أْبَلُغ وَ َووْزُنُه مُ  ،َواَل َيْحَتِجُز َعنُْه بَِمنََعٍة َوُقوة

 اإلْطالََق. َوالُقْدَرُة َقْد َيْدُخُلَها َنْوٌع مَِن التْضِمْين بالَمْقُدْوِر َعَلْيهِ 
ْ
َقاَل  ،ألنُه َيْقَتِضي

 أْي: َقاِدٍر َعَلى َما َيَشاُء. [55]القمر: (ڄ ڄ ڄ) :اهلل ُسْبَحاَنهُ 

 -القريب:( 56)
 :وروده يف الكتاب: -أوال- 

  [.61هود:] (حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب):♠ قال صالح

  [.50سبأ:] (ٹ ڤ ڤ) وقال اهلل 



                                           
 (.609/ 22(، )600/ 22تفسير الطربي )( 1)

 (.487/ 7تفسير ابن كثير )( 2)

 (.86/ 1( شأن الدعاء )3)
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 تفسيره:  :ثانيا 

: يعني تعالى ذكره: بذلك وإذا َسألك يا محمد عبادي (1) الطربيقال 

 وأجيب دعوة الداعي منهم.  ،َعني: أين أنا؟ فإين قريٌب منهم أسمع ُدعاءهم

َكَما َقاَل َتَعاَلى:  [61هود:] (حب خب مب ىب): (2)ابن كثيرقال 

اآلية  (ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ)

َْقَواِل ِعَباِدهِ  [50سبأ:] (ٹ ڤ ڤ) ،[186]البقرة: 
ِ
َقِريٌب  ،َأْي: َسِميٌع أل

اِعي إَِذا َدَعاُه.  ُمِجيٌب َدْعَوَة الدَّ

َقريٌب  ،ب بعْلِمِه مِْن َخْلِقهِ الَقِرْيُب: َمْعنَاُه: أنُه قري: (3)قال الخطابي

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )ممْن َيْدُعْوُه بِاإلَجاَبِة َكَقْولِه تعالى: 

 . [186]البقرة: (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 -:القهار (57)
 وروده يف الكتاب -:أوال:-  

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ) :قول اهلل 

  [.48إبراهيم:] (ھ

  [.65ص:] (ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)وقوله: 

                                           
 (.480/ 3تفسير الطربي )( 1)

 (.527/ 6(، )331/ 4تفسير ابن كثير )( 2)

 (.103، 102/ 1شأن الدعاء )( 3)
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 (ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی)قوله: و

  [.16غافر:]

 ثانيا تفسيره:- 

ا  ،الذي قهر كل شي فذهلل وسخره :(1) قال الطربي فأطاعه طوع 

ا.   وكره 

فيحيي خلقه إذا  ،والذي يقهر كّل شيء فيغلبه ويصرفه لما يشاء كيف يشاء

رهم أحياء لموقف وال يقهره من قبو ،ال يغلبه شيء ،ويميتهم إذا شاء ،شاء

 القيامة.

 ال األصنام واألوثان التي ال تضر وال تنفع. ،الذي يستحق األلوهة والعبادة

 مما يوضح معناه :ثالثا:- 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ) :اهلل  قول

 .[89-88المؤمنون:] (حئ مئىئ يئ جب حب ی ی ی جئ

ڄ ڄ ڃ ڃڃ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ): وقوله 

ڎ ڎ ڈ  ڌڍ ڍ ڌ  ڇ ڇ ڇ ڃ چ چ چ چ ڇ

  [.56-50النجم:] (ژ ڑ ڑ ک ک ڈ ژ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ): وقوله 

                                           
 (.52/ 17(، )408، 104/ 16تفسير الطربي )( 1)
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ڻ ۀ ۀ  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ 

  [.27-26آل عمران:] (ۇ ۆ ۆ

 
ُّ
ْضُت  ،إَِلْيَك  َوْجِهي َأْسَلْمُت  اللَُّهمَّ ...»: ملسو هيلع هللا ىلصوقول النَّبِي  ،َك إَِليْ  َأْمِري َوَفوَّ

 إاِلَّ  مِنَْك  َمنَْجا َوالَ  َمْلَجأَ  الَ ، إَِلْيَك  َوَرْهَبة   َرْغَبة  ، إَِلْيَك  َظْهِري َوَأْلَجْأُت 

 . (1)«...إَِلْيَك 

 -القوي:( 58)
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

  [.66هود:] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)

  [.19الشورى:] (ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ)

 :ثانيا تفسيره- 

وال يرد  ،ال يغلبه غالب [52األنفال:] (ېئ ىئ ىئ) :(2) قال الطربي

وُيمضي قضاءه يف خلقه شديد عقابه لمن كفر بآياته  ،ُينِْفذ أمره ،قضاءه رادٌّ 

كما  ،يف بطشه إذا بطش بشيء أهلكه (ڳ ڳ ڳ ڳ) ،وجحد ُحججه

يقول: إن  [22غافر:] (ۇ ۇ ۆ ۆ) ،أهلك ثمود حين بَطش هبا

شديد عقابه من  ،وال يعجزه شيء أراده ،يغلبهوال  ،اهلل ذو قّوة ال يقهره شيء

                                           
 [.247]خ ( 1)

 (.372/ 21(، )373/ 15(، )19/ 13تفسير الطربي )( 2)
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 عاقب من خلقه.

َأْي: اَل  [52األنفال:] (ېئ ىئ ىئ ىئ ی) :(1) ابن كثيرقال 

َأْي: ُذو  [22غافر:] (ۇ ۇ ۆ ۆ) ،وال يفوته هارب ،َيْغلُِبُه َغالٌِب 

ٍة َعظِيَمٍة َوَبْطٍش َشِديدٍ  َأْي: اَل يعجزه  [19الشورى:] (ک گ گ) ،ُقوَّ

  شيء.

 ثالثا: من معانيه يف الكتاب والسنة:- 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ): قال اهلل

  .[165البقرة:] (ڱ ڱ

 (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک)وقال تعالى: 

  .[39الكهف:]

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ )وقال: 

  .[15فصلت:] (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ

قْل: ال حول وال  ، بن قيسيا عبد اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي ڤ وعن أبي موسي

  .(2)«قوة إال باهلل؛ فإهنا كنز من كنوز الجنة

  

                                           
 (.197/ 7(، )138/ 7(، )78/ 4تفسير ابن كثير )( 1)

 (.2704(، م )6384)خ ( 2)
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  -:القيوم (59)
 أوال: وروده يف الكتاب والسنة:- 

 (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ): قال 

 .[2ال عمران:  ،255]البقرة:

 (ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ) :وقال 

  [.111طه:]

 تفسيره: :ثانيا- 

القّيم بحفظ  ،القائم برزق ما خلق وحفظه ،"القيوم": (1)قال الطربي

كل شيء ورزقه وتدبيره وتصريفه فيما شاء وأحّب من تغيير وتبديل وزيادة 

 ونقص. 

َفَجِميُع  "الَقيَّام"اْلَقيُِّم لَِغْيِرِه َوَكاَن ُعَمُر َيْقَرُأ: : (2)قال ابن كثير

 َعنَْها َواَل َقَواَم َلَها بُِدوِن َأْمِرِه َكَقْولِِه:  اْلَمْوُجوَداِت ُمْفَتِقَرٌة إَِلْيِه َوُهوَ 
ٌّ
ٱ )َغنِي

ھ ھ ھ ے )َوَقْوُلُه:  [25الروم:] (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ

َأْي: اَل َيْعَتِريِه َنْقٌص َواَل َغْفَلٌة َواَل ُذُهوٌل َعْن َخْلِقِه َبْل ُهَو  [255البقرة:] (ےۓ

ٌء َواَل َيْخَفى  َقائٌِم َعَلى ُكلِّ َنْفٍس بَِما َكَسَبْت 
ْ
ٍء اَل َيِغيُب َعنُْه َشي

ْ
َشِهيٌد َعَلى ُكلِّ َشي

 َومِْن َتَماِم اْلَقيُّومِيَِّة َأنَُّه اَل َيْعَتِريِه ِسنٌَة َواَل َنْوٌم. ،َعَلْيِه َخافَِيةٌ 

                                           
 (.157/ 6(، )388/ 5تفسير الطربي )( 1)

 (.678/ 1تفسير ابن كثير ) (2)
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 مما يوضح معناه: :ثالثا- 

  [.33الرعد:] (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى) قوله 

 قَ  ڤ وحديث اْبِن َعبَّاٍس ِ
ُّ
دَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلصاَل: َكاَن النَّبِي : َقاَل  اللَّْيلِ  مِنَ  َتَهجَّ

َمَواِت  َقيِّمُ  َأْنَت  الَحْمدُ  َلَك  َربَّنَا اللَُّهمَّ »  َربُّ  َأْنَت  الَحْمدُ  َوَلَك  ،َواألَْرضِ  السَّ

َمَواِت  .....َواألَ  السَّ   (1)«ْرِض َوَمْن فِيِهنَّ

َماَواِت َواأْلَْرضِ  ،اللُهمَّ َلَك اْلَحْمدُ »ويف رواية مسلم  َوَلَك  ،َأْنَت ُنوُر السَّ

َماَواِت َواأْلَْرضِ  ،اْلَحْمدُ   .(2)...«.،َأْنَت َقيَّاُم السَّ

 -اللَِّطيُف: (60)
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

  [.14الملك:] (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ) : قال اهلل

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ) : وقال

  [.103األنعام:] (ڦ

 ه:ثانيا تفسير- 

 ،[100يوسف:] (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ)وقوله: : (3)قال الطربي

ومن لطفه وصنعه أنه أخرجني من  ،يقول: إن ربي ذو لطف وصنع لما يشاء

                                           
 [.7442]خ ( 1)

 [.769]م ( 2)

 (.521/ 21(، )277/ 16تفسير الطربي)( 3)
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وبعد ما  ،وجاء بأهلي من الَبْدِو بعد الذي كان بيني وبينهم من ُبعد الدار ،السجن

ق واإلسار   .كنت فيه من الُعُبودة والرِّ

 (ک کک ک گ گژ ژ ڑ ڑ )وقوله تعالى: 

  [.19الشورى:]

يرزق من يشاء فيوسع عليه ويقرت  ،يقول تعالى ذكره: اهلل ذو لطف بعباده

 على من يشاء منهم.

 ،وأرزاقهم ،لطيف بعباده يف معايشهم  فاهلل: (1)قال الزجاجي

 واأللطاف التي تسهل عليهم طاعته وتقرهبم منه. ،وهدايتهم

الِذي َيْلُطُف َلُهْم مِْن َحْيُث  ،َو الَبرُّ بِِعَبادهاللطِْيُف: هُ  :(2)قال الخطابي

 اَل َيْعَلُموَن ُويَسبُِّب َلُهْم َمَصالَِحُهْم مِْن َحْيُث اَل َيْحَتِسُبْوَن.

 (ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ) كقوله سبحانه:

 .[19الشورى:]

 -املبني:( 61) 
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

  [.25النور:] (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ): قال اهلل 



                                           
 (.138اشتقاق أسماء اهلل )ص: ( 1)

 (.62/ 1شأن الدعاء )( 2)
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 :ثانيا تفسيره- 

 [25النور:] (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)وقوله: : (1) قال الطربي

يقول: ويعلمون يومئذ أن اهلل هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم يف 

الذين كانوا فيما كان  ،ويزول حينئٍذ الشكُّ فيه عن أهل النفاق ،الدنيا من العذاب

 يعدهم يف الدنيا يمرتون.

َوإنه اَل َشِرْيك  ،الُمبِْيُن: ُهو الَبيِّن أْمُرُه فِي الَوْحدانيةِ : (2) ل الخطابيقا

ءُ 
ْ
 َواْسَتَباَن بَِمْعنَى َواِحٍد. ،َوأبانَ  ،َلُه. ُيَقاُل: َباَن الَشي

سم الفاعل من أبان يبين فهو مبين إذا أظهر ا المبين: (3)قال الزجاجي

والموضح  ،المبين لعباده سبيل الرشاد  فاهلل ،وبين إما قوال  وإما فعال  

والمبين لهم ما يأتونه  ،لهم األعمال الموجبة لثوابه واألعمال الموجبة لعقابه

ڇ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ):  قال ،ويذرونه

 . [4-28النساء:] (ڇ

 :ثالثا: من معانيه 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )قوله اهلل تعالى: 

  .[26النساء:] (وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

                                           
 (.141/ 19تفسير الطربي )( 1)

 (.102/ 1شأن الدعاء )( 2)

 (.181، 180اشتقاق أسماء اهلل )ص: ( 3)
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 (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)تعالى: قوله 

  .[187البقرة:]

 (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ)وقال سبحانه: 

  .[59النور:]

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )وقال: 

 .[115التوبة:] (ڱڱ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) :اهلل  قال

 .[159البقرة:] (ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ )قال تعالى: 

  [.4براهيم:إ] (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )وقوله: 

  .[89النحل:] (ڃ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ): وقوله 

  .[9]الحديد: (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )قول اهلل تعالى: 

  [.68البقرة:] (ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ) :وقوله 
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 .[62الحج:] (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )الى: قال تع

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ېى ى 

 .[38الزمر:] (ائ ائ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ )قال تعالى: 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ  ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

  [.74-73الحج:] (چ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )قال تعالى: 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہھ 

 .[64غافر:] (ھ ھ ھ ے

َفَقاَل َعاِصُم ْبُن َعِدي  ملسو هيلع هللا ىلص: )َأنَُّه ُذكَِر التَّالَُعُن ِعنَْد النبي ڤابن عباس  وعن

َفَأَتاُه َرُجٌل مِْن َقْومِِه َيْشُكو إَِلْيِه َأنَُّه َوَجَد َمَع اْمَرَأتِِه  ،يف َذلَِك َقْوال  ُثمَّ اْنَصَرَف 

َفَأْخَبَرُه  ملسو هيلع هللا ىلصَفَذَهَب بِِه إَِلى النبي  ،قوليَفَقاَل َعاِصٌم: َما اْبُتلِيُت بَِهَذا إاِلَّ ل ،َرُجال  

َعِر َوَكاَن  ،بالذي َوَجَد َعَلْيِه اْمَرَأَتهُ  ا َقلِيَل اللْحِم َسْبَط الشَّ ُجُل ُمْصَفرًّ َوَكاَن َذلَِك الرَّ

َعى َعَلْيِه َأنَُّه َوَجَدُه ِعنَْد َأْهلِِه َخْدال  آَدَم َكثِيَر اللْحمِ  اللُهمَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصبي َفَقاَل الن ،الذي ادَّ

ُجِل الذي َذَكَر َزْوُجَها َأنَُّه َوَجَدهُ  ا بِالرَّ  ،َبْينَُهَما ملسو هيلع هللا ىلصَفالََعَن النبي  ،َبيِّْن َفَجاَءْت َشبِيه 

ْبِن َعبَّاٍس يف اْلَمْجلِِس: هي التي َقاَل النبي 
ِ
ا بَِغْيِر  :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُجٌل ال َلْو َرَجْمُت َأَحد 
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وَء (َبيِّنٍَة َرَجْمُت َهِذِه؟ َفقا  .(1)ل: اَل تِْلَك اْمَرَأٌة َكاَنْت ُتْظِهُر يف اإِلْسالَِم السُّ

  -( املتكرب:62)
 أوال: وروده يف الكتاب:-  

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )قوله تعالى: 

 (ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

  [.23الحشر:]

 تفسيره: :ثانيا-  

 به أنه تكرب عن  (ۈٴۇ)وقوله:  : (2)قال الطربي
َ
قيل: ُعنِي

 ّل شّر.ك

  (3)قال: تكرب عن كّل شر (ۈٴۇ)َعْن َقَتاَدَة و

َأِي: الَِّذي اَل َتلِيُق الَجْبّرية  (ۈ ۈٴۇ) :(4)قال ابن كثير

  .َواَل التََّكبُُّر إاِلَّ لَِعَظَمتِهِ  ،إاِلَّ َلهُ 

  

                                           
 (.5310)خ ( 1)

 (.304/ 23فسير الطربي )ت( 2)

(3 ): حدثنا بشر)وهو بشر بن معاذ، العقدي صدوق(، قال: ثنا  قال الطربي: َسنَِدِه َحَسن 

 يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة به 

 (.80/ 8تفسير ابن كثير )( 4)
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 معانيهمن  :ثالثا:- 

 : (1)الخطابي قال

  -:المتَكرب: ُهَو المتَعالِي َعْن ِصَفات الَخْلِق  (1)

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ) قول اهلل 

  [.111اإلسراء:] (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ

  .[180الصافات:] (ىئ ىئ ی ی ی ی) :وقول اهلل 

 (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ): وقول اهلل 

 .[74الحج:]

 (ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ): وقول اهلل 

  [.11الشورى:]

  .َفَيْقصُمُهمْ  ،ِه إَذا َناَزعْوُه الَعَظَمةَ َوُيَقال: ُهَو الِذي َيَتَكرب َعَلى ُعَتاِة َخْلقِ  (2)

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ): اهلل  قال

  [.13األعراف:] (ڦ

  ،وَعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ 
ِ
 ،إَِزاُرهُ  اْلِعزُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَأبِي ُهَرْيَرَة َقااَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ْبُتهُ  ُينَاِزُعنِي َفَمنْ  ،ِرَداُؤهُ  َواْلكِْبِرَياءُ    (2)«َعذَّ

                                           
 (.49- 48/ 1شأن الدعاء )( 1)

 [.2620]م ( 2)
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 َقْلبِهِ  فِي َكانَ  َمنْ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخُل  الَ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأِن النَّبِِي  ڤوعن اْبِن َمْسُعوٍد 

ةٍ  مِْثَقاُل  ُجَل ُيِحبُّ َأْن َيُكوَن َثْوُبُه َحَسن ا َوَنْعُلُه َحَسنَة   ،ْن ِكْبرٍ مِ  َذرَّ  ،َقاَل َرُجٌل: إِنَّ الرَّ

  (1)«ٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَل اْلكِْبُر َبَطُر اْلَحقِّ َوَغْمُط النَّاسِ َجِمي َقاَل: إِنَّ اهللَ 

  -:(2)قال ابن منظور

 -َتَكبَّر َعْن ُظْلِم ِعَباِدِه: الُمَتَكبِّر الَِّذي (3)

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) اهلل قال  

  [.25آل عمران:] (ڍ ڍ ڌ ڌ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ) :قال اهلل و

  [.17غافر:] (ٺ ٺ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ) :قال اهلل و

  [.22الجاثية:] (ی ی ی ی

 (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) :قال اهلل و

  [.51األنفال  ،182]آل عمران: 

 (ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ) :قال اهلل و

  [.10الحج:]

                                           
 [.91]م ( 1)

 (.125/ 5لسان العرب )( 2)



 

 
 

 

132

مت ىت يت جثمث ىث يث حجمج جح مح جخ ) :قال اهلل و

  [.46فصلت:] (حخ

  .والكِْبِرياء: الَعَظمة َواْلُمْلُك   (4)

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ) قال

 (ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

  [.22سبأ:]

 (ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک) :وقول اهلل 

  [.37الجاثية:]

 -اْلَمِتنُي: (63)
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

 .[58الذاريات:] (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)قال اهلل تعالى: 

 :ثانيا تفسيره- 

  الشديد القّوة ذو: المتين (1)قال الطربي

َواَل  ،الشِدْيُد الَقوي الذي اَل َتنَْقطُِع ُقوُتهُ  َوالَمتِين :(2)قال الخطابي

 .(3)َتْلَحُقُه يف أْفَعالِِه َمَشقة َواَل َيَمسه ُلُغوٌب 

                                           
 (.445/ 22الطربي ) تفسير( 1)

 (.77/ 1شأن الدعاء )( 2)

َنا ِمن } :قال اهلل ( 3) يَّاٍم َوَما َمسَّ
َ
رَْض َوَما بَيَْنُهَما ِِف ِستَّةِ أ

َ
َماَواِت َواْْل َولََقْد َخلَْقَنا السَّ

= 



 
 

 
133 

 -اجمليب: (64) 
 وروده يف الكتاب: :أوال- 

  [.61هود:] (حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب):♠ قال صالح

 تفسيره: :ثانيا- 

: يعني تعالى ذكره: بذلك وإذا َسألك يا محمد عبادي (1)الطربي الق

 وأجيب دعوة الداعي منهم. ،َعني: أين أنا؟ فإين قريٌب منهم أسمع ُدعاءهم

َكَما َقاَل َتَعاَلى:  [61هود:] (حب خب مب ىب) :(2)قال ابن كثير

 (ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ)

 اآلية. [186البقرة:]

 ،ُهَو الِذي ُيجْيُب الُمضطَر إَذا َدَعاهُ  :جْيُب المُ  :(3)قال الخطابي

وَقاَل:  ،[60]غافر:  (ٺ ٺ ٺٿ)ُويِغْيُث الَمْلُهوَف إَذا َناَداُه. َفَقاَل: 

 (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)

 َوُيَقاُل: أَجاَب َواْسَتجاَب بَِمْعنى َواِحٍد. [186]البقرة:

  

 =                                           
 [. 38]ق:  {لرُغوٍب 

ْمَِل لَُهْم إِنَّ َكيِْدي َمتِيٌ }وقوله: 
ُ
 [.45]القلم:  {َوأ

 (.480/ 3طربي )تفسير ال( 1)

  (.331/ 4تفسير ابن كثير ) (2)

 (.72/ 1شأن الدعاء )( 3)
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 اجمليد : (65)

 :أوال : وروده يف الكتاب والسنة- 

]هود:   {ڤ ڤ ڦ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ }قالت المالئكة: 

73] 

الَُم َعَلْيَك َفَقْد َعَرْفنَاُه،  ،ڤَعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة   ا السَّ ، َأمَّ
ِ
قِيَل: َيا َرُسوَل اهلل

الَُة َعَلْيَك؟ َقاَل:  ٍد،  "َفَكْيَف الصَّ ٍد، َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ُقوُلوا: اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ٍد، َوَعَلى  ،إِنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ  إِْبَراِهيَم،َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل  اللَُّهمَّ َباِرْك َعَلى ُمَحمَّ

ٍد، َكَما َباَرْكَت َعَلى آِل إِْبَراِهيَم، إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد   (1)"آِل ُمَحمَّ

 : ثانيا: تفسيره- 

 .)مجيد( : ذو مجد ومدح وثناء كريم -:(2)قال الطربي 

 أي ممجد يف صفاته وذاته  -: (3)ر قال ابن كثي

وأصل المجد يف  ،المجيد هو الواسع الكرم -:(4) قال الخطابي 

 .كالمهم : السعة

 يقال : رجل ماجد إذا كان سخيا واسع العطاء.

من كمل وأما المجيد فهو من المجد وهو صفة  : (1) ابن حجر قال 

 والجالل.يف الشرف وهو مستلزم للعظمة 

                                           
 (406(، ومسلم )4797لبخاري )ا( 1)

 (400 /15فسير الطربي )ت( 2)

 (4/335تفسير ابن كثير ) ( 3)

 (1/74ء )شأن الدعا ( 4)
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 :ثالثا من معانيه يف السنة-  

 ف
ِّ
َمْن َصلَّى َصاَلة  َلْم َيْقَرْأ فِيَها بُِأمِّ اْلُقْرآِن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َعِن النَّبِي

 ِخَداٌج 
َ
َماِم؟ َفَقاَل: « َفِهي َبِي ُهَرْيَرَة: إِنَّا َنُكوُن َوَراَء اإْلِ

ِ
ا َغْيُر َتَماٍم. َفِقيَل أل اْقَرْأ »َثاَلث 

 «بَِها فِي َنْفِسَك 
ِ
َقاَل اهلُل َتَعاَلى: َقَسْمُت  "َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص؛ فإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

اَلَة َبْينِي َوَبيْ  پ  پ}َن َعْبِدي نِْصَفْيِن، َولَِعْبِدي َما َسَأَل، َفإَِذا َقاَل اْلَعْبُد: الصَّ

[، َقاَل اهلُل َتَعاَلى: َحِمَدنِي َعْبِدي، َوإَِذا َقاَل: 2]الفاتحة:  {پ پ

 1]الفاتحة:  {ڀ ڀ}
َّ
َعْبِدي، َوإَِذا َقاَل:  [، َقاَل اهلُل َتَعاَلى: َأْثنَى َعَلي

َدنِي َعْبِدي  [4الفاتحة:] {ٺ ٺ ٺ}   -، َقاَل: َمجَّ
َّ
َض إَِلي ة  َفوَّ َوَقاَل َمرَّ

[ َقاَل: َهَذا َبْينِي َوَبْيَن 5]الفاتحة:  {ٿ ٿ ٿ ٿ}َفإَِذا َقاَل:  -َعْبِدي 

ڤ ڤ ڦ ڤ  ٹ ٹ ٹ ڤ}، َفإَِذا َقاَل: َعْبِدي، َولَِعْبِدي َما َسَأَل 

[ َقاَل: َهَذا لَِعْبِدي َولَِعْبِدي َما 7]الفاتحة:  { ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

  (2)"َسَأَل 

 و
ِ
 ې }َقَرَأ َهِذِه اآْلَيَة َذاَت َيْوٍم َعَلى اْلِمنَْبِر:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اهلل

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

 َورَ  ، [67:]سورة الزمر {ۈئ ۈئ ېئ ېئ ۆئۆئ
ِ
َيُقوُل َهَكَذا  ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل اهلل

ُكَها،  بُّ َنْفَسُه: َأَنا اْلَجبَّاُر، َأَنا اْلُمَتَكبُِّر، َأَنا   "ُيْقبُِل بَِها َوُيْدبُِر: بَِيِدِه، َوُيَحرِّ ُد الرَّ ُيَمجِّ

 َفَرَجَف بَِرُس   "َعِزيُز، َأَنا اْلَكِريُم اْلَملُِك، َأَنا الْ 
ِ
نَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوِل اهلل اْلِمنَْبُر َحتَّى ُقْلنَا: َلَيِخرَّ

 =                                           
 (11/163فتح الباري ) ( 1)

 (395مسلم ) ( 2)
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 (1)"بِِه 

 -:املصور( 66)
 وروده يف الكتاب :أوال:- 

 (ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائەئ) :قوله 

  [.24الحشر:]

 تفسيره :ثانيا:-  

 وكيف يشاء. ،المصّور خلقه كيف شاء: (2)قال الطربي

ُذ َما ُيِريُد إِيَجاَدُه َعَلى  (ېى) :(3)قال ابن كثير َأِي: الَِّذي ُينَفِّ

 َفِة التي يريدها.الصِّ 

خَتلَِفٍة المصور: ُهَو الذي أنشأ َخْلَقُه َعَلى ُصَوٍر مُ : (4)قال الخطابي

وقاَل  ،[64غافر:] (ڻ ڻ ڻ)فقال  ،لَِيتَعاَرُفوا بَِها

ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)

                                           
( من طريق 7649) (، والنسائي يف الكربي5414سند حسن : رواه أحمد يف المسند ) ( 1)

 بن مقسم عن لحة عن عبيد اهللحماد بن سلمة قال : حدثنا إسحاق بن عند اهلل بن أبي ط

 عبد اهلل بن عمر أن

  .به ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 (.305/ 23تفسير الطربي )( 2)

 (.80/ 8تفسير ابن كثير )( 3)

 (.51/ 1اء )شأن الدع( 4)
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 . [7-6:]االنفطار (ڃ ڃ ڃ

ر ج :(1)قال ابن منظور ُر َوُهَو الَِّذي َصوَّ ميَع اْلَمْوُجوَداِت الُمَصوِّ

ة  َوَهْيَئة  ُمْفَرَدة  َيَتَميَُّز بَِها َعَلى اْختاَِلفَِها  ٍء مِنَْها ُصوَرة  َخاصَّ ْ
َبَها فَأعطى ُكلَّ َشي َوَرتَّ

 .(2)َوَكْثَرتَِها

 -املؤخر: ،املقدم (68، 67) 
 :أوال: ورودهما يف السنة- 

  ،َعْن َأبِيهِ  ،َعِريِّ َعْن َأبِي ُبْرَدَة ْبِن َأبِي ُموَسى اأْلَْش 
ِّ
َأنَُّه َكاَن َيْدُعو  ،ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِي

َعاِء:  َوَما َأْنَت  ،َوإِْسَرافِي فِي َأْمِري ،اللُهمَّ اْغِفْر لِي َخطِيَئتِي َوَجْهلِي»بَِهَذا الدُّ

ي َوَهْزلِي ،َأْعَلُم بِِه مِنِّي  ،َذلَِك ِعنِْدي َوُكلُّ  ،َوَخَطئِي َوَعْمِدي ،اللُهمَّ اْغِفْر لِي ِجدِّ

ْرُت  ْمُت َوَما َأخَّ َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه  ،َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلنُْت  ،اللُهمَّ اْغِفْر لِي َما َقدَّ

رُ  ،مِنِّي ُم َوَأْنَت اْلُمَؤخِّ ٍء َقِديرٌ  ،َأْنَت اْلُمَقدِّ
ْ
 .(3)«َوَأْنَت َعَلى ُكلِّ َشي

 -تفسيرهما:

ُم َما المُ : (4)قال الخطابي ُر: ُهَو الُمنِْزُل األْشَياَء َمنَاِزَلَها ُيَقدِّ ُم المؤخِّ َقدِّ

                                           
 (.473/ 4لسان العرب )( 1)

ِي ُهوَ } قال اهلل  (2) رَْحاِم َكيَْف يََشاُء ََّل إََِلَ إَِّلَّ ُهَو الَْعزِيُز اْْلَِكيمُ  اَّلَّ
َ
ِرُُكْم ِِف اْْل ]آل  {يَُصو 

 [.6عمران: 

َماَواتِ  َخلْقُ  آيَاتِهِ  َوِمنْ } وقوله  رِْض  السَّ
َ
لِْسنَتِكُ  َواْختََِلُف  َواْْل

َ
لَْوانُِكمْ  مْ أ

َ
 َذلَِك  ِِف  إِنَّ  َوأ

  [22وم: الر] {لِلَْعالِِميَ  ََليَاٍت 

 (.2719، م 6398)خ ( 3)

 (.87، 86/ 1شأن الدعاء )( 4)
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َم َمْن أَحبَّ مِْن  ،َيَشاُء مِنَْها ُويَؤخُر َما َشاء َم الَمَقاِدْيَر َقْبَل أْن َخَلَق الَخْلَق َوَقدَّ َقدَّ

َم َمْن  أْولَيائِِه َعَلى َغْيِرِهم مِْن َعبِْيِدِه َوَرَفع الَخْلَق َبْعَضُهمْ  َفْوَق َبْعٍض دَرَجاٍت َوَقدَّ

َر َمْن َشاَء عْن َمَراتِبِِهمْ  ،َشاَء بالتْوفْيِق إَلى َمَقاَماِت السابِقينَ   ،َوَثبََّطُهْم َعنَْها ،َوأخَّ

َء لِِعْلِمِه بَِما يف َعَواقِبِِه مَِن الِحْكَمِة اَل ُمَقدَم لَِما أخَر َواَل ُمَؤَخَر لَِما 
ْ
َر الَشي َوأخَّ

مَ   َوالَجْمُع بيَن َهَذْيِن االْسمين أْحَسُن مَِن التَّْفِرَقِة. ،َقدَّ

  -:املليك ،امللك (70، 69)
 ورودهما يف الكتاب والسنة: :أوال- 

 -:الملك -أ

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ) قوله تعالى:

 (ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

  [.23الحشر:]

 (ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)وقوله:  

  [.116المؤمنون:]

 ،اللُهمَّ َأْنَت الَملُِك اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت » :قال ملسو هيلع هللا ىلصن النبي أ ڤوحديث َعلِىِّ 

ا ،َظَلْمُت نفسي َواْعَتَرْفُت بَِذْنبِي ،َأْنَت َربِّي َوَأَنا َعْبُدكَ  إِنَُّه  ،َفاْغِفْر لي ُذُنوبِي َجِميع 

ُنوَب إاِلَّ َأْنَت..... الحديث  .(1)«اَل َيْغِفُر الذُّ

  ڤث أبي ُهَرْيَرَة وحدي
ِ
َيْقبُِض اهلُل »َيُقوُل:  -َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

                                           
 [.771]م ( 1)
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  َِماَء بَِيِمينِِه ُثمَّ َيُقوُل: َأَنا اْلَملُِك َأْيَن  ،اأْلَْرَض َيْوَم اْلِقَياَمة َوَيْطِوي السَّ

  .«(1)ُمُلوُك اأْلَْرِض؟

 المليك -ب

 (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)قوله تعالى: 

  [.55-54:القمر]

 ثانيا: تفسيرهما:- 

  -:الملك  -أ

والذي ال  ،الملك الذي قهر سلطانه كل ملك وجبار :(2)قال الطربي

 .وال شيء إال دونه ،ملك فوقه

النافذ أمره يف السموات واألرض  ،والذي له ملك الدنيا واآلخرة وسلطاهنما

 وما فيهما. 

ُف فِيَها باَِل ُمَماَنَعٍة اْلَمالُِك لَِجِميِع اأْلَ  :(3)قال ابن كثير ْشَياِء اْلُمَتَصرِّ

 َواَل ُمَداَفَعٍة.

  

                                           
 [.2787، م 7382]خ ( 1)

 (.371/ 23(، )302/ 23(، )382/ 18تفسير الطربي )( 2)

 (.79/ 8تفسير ابن كثير )( 3)
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  -:المليك -ب

وهو اهلل ذو القّوة  ،ذو ُملك مقتدر على ما يشاء :(1)قال الطربي

 . ،المتين

ِرَها: (2)قال ابن كثير   .اْلَملُِك اْلَعظِيُم اْلَخالُِق لأِْلَْشَياِء ُكلَِّها َوُمَقدِّ

  :وضح معناهمامما يثالثا:-  

  [.1الملك:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)قال تعالى: 

آل ] (ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)وقال تعالى: 

  [.189عمران:

  [.26الفرقان:] (ڑ ڑ ک کک)قال تعالى: 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )وقال تعالى: 

  .[85الزخرف:] (ۋ ۅ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )وقال اهلل تعالى: 

آل ] (ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻگ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ 

  .[26عمران:

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ )وقال تعالى: 

                                           
 ( )بتصرف(.609/ 22تفسير الطربي )( 1)

 (.487/ 7تفسير ابن كثير )( 2)
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  [.76المائدة:] (ىئ ی ی ی

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ )وقال تعالى: 

  [.56اإلسراء:] (ۉ ۉ

كان يقول يف دبر كل صالة  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ڤالمغيرة بن شعبة  وحديث

َشِريَك َلُه، َلُه الُملُك َوَلُه الَحْمُد َوْهَو َعَلى ُكلِّ  اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل، َوْحَدُه الَ »إذا سلم: 

ٍء َقِديٌر، اللهمَّ اَل َمانَِع لَِما َأْعَطْيَت، َواَل ُمْعطِي لَِما َمنَْعَت، َواَل َينَْفُع َذا الَجدِّ  ْ
َشي

  (1)«مِنَْك الَجدُّ 

 -:( امُلَهْيِمُن71)
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ھ ): قال اهلل 

 (ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

  [.23الحشر:]

 ثانيا: تفسيره:- 

إذا  ،الحفظ واالرتقاب. يقال ،"الهيمنة" وأصل: (2)قال الطربي

 ،فهو ُيَهيمن هيمنة ،قد هيمن فالن عليه" َرَقب الرجل الشيء وحفظه وَشِهده:

 ."وهو عليه مهيمن

                                           
 [.593، م 7292]خ (1)

 (.377/ 10تفسير الطربي )( 2)
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اِهُد َعَلى َخْلِقِه الشَّ  (ۆ)َوَقْوُلُه: : (1)قال ابن كثير

]الأُبُروِج:  (ىئ ىئ ىئ ی ی)َكَقْولِِه:  ،بَِمْعنَى: ُهَو َرِقيٌب َعَلْيِهمْ  ،بَِأْعَمالِِهمْ 

ۅ ۅ ۉ )َوَقْوُلُه:  ،[46]ُيوُنَس:  (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)وقوله:  ،[9

ِد: اآْلَيَة  (ۉ ې ې ې ېى عأ  .[33]الرَّ

 من معانيه :ثالثا:- 

  ،ِمُن: هو الشِهْيدُ الُمَهيْ  :(2)قال الخطابي
ِ
: -ُسْبَحاَنهُ -َومِنُه َقْوُل اهلل

]المائدة  [48المائدة:] (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ)

الُمَهْيِمُن أْي: الشاِهُد َعَلى َخْلِقِه بَِما َيُكوُن مِنُْهْم مِْن َقْوٍل  -َجل َوَعز-فاهلُل  ،[48

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )َكَقْولِه:  ،أْو فِْعلٍ 

  [.61]يونس: (ىئ ىئ ی ېئ ېئ ېئ ىئ

ءِ 
ْ
 .(3)والَحافُِظ َلهُ  ،َوقِْيَل: الُمَهْيِمُن: الرقِْيب َعَلى الشي

َوِقيَل: اْلَقائُِم بُأمور  ،(5): الُمَهْيِمُن اْلَقاِئُم َعَلى َخْلِقه(4)قال ابن منظور

                                           
 (.80/ 8تفسير ابن كثير )( 1)

 (.46/ 1شأن الدعاء )( 2)

ُ  َوََكنَ } قوله ( 3) ءٍ  ُك ِ  لََعَ  اَّللَّ  [.52: األحزاب] {َرقِيًبا ََشْ

ءٍ }وقوله:  ِ ََشْ
ِ لََعَ ُك   [.57]هود:  {َحفِيٌظ  إِنَّ َرّب 

ٍء َحفِيٌظ }وقوله:  ِ ََشْ
  [.21]سبأ:  {َوَربرَك لََعَ ُك 

 (.437/ 13لسان العرب )( 4)

َفَمنْ } قوله  (5)
َ
  [33: الرعد] {َكَسَبْت  بَِما َنْفٍس  ُك ِ  لََعَ  قَائِمٌ  ُهوَ  أ
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 .(1)اْلَخْلِق 

 -( اْلُمْؤِمُن:72)
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ھ ے ے) قال اهلل 

 (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

  [.23الحشر:]

 تفسيره: :ثانيا-  

 (3)قال ،بالمؤمن: الذي يؤمن خلقه من ظلمهيعني : (2) قال الطربي

آمن الناس برهبم  ،المؤمن: المصّدق الموقن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

بذلك وآمن الرّب الكريم لهم بإيماهنم صّدقهم أن يسمى  ،فسماهم مؤمنين

 االسم.

 (4)من معانيه :ثالثا:-  

ُق  ،أْصُل اإليَماِن فِي اللَغِة: التْصِدْيُق  الُمؤمُن: َوَقْد  ،َفالُمؤمُِن: الُمَصدِّ

                                           
َماءِ  ِمنَ  يَْرُزقُُكمْ  َمنْ  قُْل } :وقوله ( 1) رِْض  السَّ

َ
مَّ  َواْْل

َ
ْمعَ  َيْملُِك  نْ أ بَْصارَ  السَّ

َ
 َُيْرِجُ  َوَمنْ  َواْْل

فَََل َتتَُّقونَ الْمَ  َوُيْخِرجُ  الَْمي ِِت  ِمنَ  الََْحَّ 
َ
ُ َفُقْل أ ْمَر َفَسَيُقولُوَن اَّللَّ

َ
 {ي َِت ِمَن الََْح ِ َوَمْن يَُدب ُِر اْْل

 [.31]يونس: 

 (.303/ 23تفسير الطربي )( 2)

ي: حدثني يونس ]وهو ابن عبد األعلى ثقة[ قال: أخربنا ابن : قال الطربسنده صحيح( 3)

 وهب ]ثقة[ به

  (.45/ 1شأن الدعاء ) (4)
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 -َيْحَتِمُل َذلِك ُوجْوَهًا:

 ،َوَيِفي بَِما َضِمنُه َلُهْم من ِرْزٍق يف الدنَيا ،أنه ُيَصدُق ِعَباُدُه َوْعَدهُ  أَحُدَها:

 ى أْعَمالِهم الَحَسنَِة فِي اآلِخَرِة.وَثواٍب َعلَ 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ) ل اهلل اق

  [.74الزمر:] (ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ): وقال 

ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ 

  [.25البقرة:] (ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ): وقال 

 (ڇڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ 

  [.32األعراف:]

 َواَل يخيب آَمالهم. ،أنُه ُيَصدُق ُظنُوَن ِعَبادِه الُمْؤمِنينَ  َوالوجُه األَخر:

  ،ڤحديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ُّ
 َتَعاَلى: َأَنا ِعنَْد َظنِّ اهللُ  َيُقوُل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل النَّبِي

  (1)« .....،َوَأَنا َمَعُه إَِذا َذَكَرنِي ،َعْبِدي بِي

 َل: َبِل َالمْؤمِن الموحُد نفَسُه وقيْ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ): قال اهلل 

                                           
 [.2675، م 7405]خ ( 1)
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 .[18]آل عمران: (ڦڦ

  .َوقيل: َبل الُمْؤمِن الذي آَمَن ِعَباده الُمؤمِنيَن يف الِقَياَمِة مِْن َعَذابِهِ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ) :قول اهلل 

  [.2األنعام:] (ڦ ڦ

 َخْلَقُه مِْن ُظْلِمِه. َوقِْيَل: ُهَو الذي آَمنَ 

ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ) قول اهلل 

  [.16غافر:] (ی

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ):قال اهلل 

  [.22الجاثية:] (ی ی ی ی

مت ىت يت جثمث ىث يث حجمج جح مح جخ ):وقال اهلل 

  [.46فصلت:] (حخ

 -( الواحد:73) 
 :وروده يف الكتاب: -أوال-  

 :]يوسف (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)

39]. 

 .[16]الرعد:  (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)

 ثانيا تفسيره:-  
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المنفرد  ،الواحد الذي ال ثاين له يف قدرته وسلطانه: (1)الطربي قال

وال ينبغي أن تكون له  ،الذي ال ينبغي أن يكون له يف ملكه شريك ،بالربوبية

 الذي ال مثل له وال شبيه  ،صاحبة

  :(2)مما يوضح المعنيثالثا:- 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ) :وله ق

  [.22األنبياء:] (ەئ

 (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ) :وقوله

  [.42اإلسراء:]

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) :وقوله

   [.91المؤمنون:] (ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ )وقوله: 

  [.22سبأ:] (ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ) وقوله:

  (3)[111اإلسراء:] (ڭ ڭۇ ۇ ۆ

 -:الواسع (74) 
                                           

 (.366، 253، 235/ 21(، )52/ 17(، )104/ 16تفسير الطربي )( 1)

 (.464) فاعبدوه ربكم اهلل ذلكم –حفظه اهلل  -قاله شيخنا ( 2)

 [.111]اإلسراء: ( 3)
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 وروده يف الكتاب: :أوال- 

 (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ)قال اهلل تعالى: 

  .[247البقرة:]

 (ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ)وقال: 

  .[130النساء:]

 :ثانيا: تفسيره- 

بالكفاية واإلفضال والجود  )واسع( يسع خلقه كلهم: (1)قال الطربي

واسع عفوه للمذنبين الذين لم  ،ال يخاف َنفاد خزائنه فَتْتلف يف عطائه ،والتدبير

 تبلغ ذنوهبم الفواحش وكبائر اإلثم. 

الَواِسُع هو الَغنِّي الذي َوِسَع ِغنَاُه َمَفاقَِر عباده : (2)قال الخطابي

 َوَوِسَع ِرْزقه َجمْيَع َخْلِقِه. 

 من معانيه يف الكتاب: :ثالثا- 

گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ )قال تعالى: 

  [.115البقرة:] (ڻ

 (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ)وقال تعالى: 

  .[268البقرة:]

                                           
 (.539/ 22(، )537/ 2تفسير الطربي )( 1)

 (. 72/ 1شأن الدعاء ) (2)



 

 
 

 

148

  [.32النجم:] (ۀ ہ ہ ہہ) :وقال تعالي

  .[156األعراف:] (ٿ ٹ ٹ ٹٹ)وقال تعالى: 

  .[7غافر:] (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)وقال تعالى: 

 (يئ جب حب خبمب ىب يب جت حتجئ حئ مئ ىئ )وقال تعالى: 

  .[98طه:]

 (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ)وقال تعالى: 

 .[32النور:]

 -الوتر: (75)
 وروده يف السنة :أوال:- 

  ،َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ 
ِّ
ويف « ُيِحبُّ اْلِوْترَ  ،َوإِنَّ اهلَل ِوْترٌ »..... َقاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِي

  .(1)«َوُهَو َوْتٌر ُيِحبُّ الَوْترَ »رواية 

 :ثانيا: تفسيره 

الواحُد الذي ال َشِريَك  وَمْعنَى الِوْترِ  ،الِوْتَر: الَفْردُ : (2) قال الخطابي

 ،البائُن منهم بِِصَفاتِِه: فهو سبحانه ِوْترٌ  ،المتفرُد عْن َخْلِقهِ  ،وال نظيَر له ،َلهُ 

ی  ىئ ی ی)ُخلُِقوا أْزَواَجًا. َفَقاَل سبحانه:  ،َوَجميُع َخْلِقِه َشْفعٌ 

 .[49الذاريات:] (ی

                                           
 (.2677، م 6410)خ ( 1)

 (.30، 29/ 1شأن الدعاء )( 2)
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 -:اْلَوُدوُد (76)
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

  [.14البروج:] (ے ے ۓ):  قال اهلل

 (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)وقوله تعالى: 

 .[90هود:]

 :ثانيا تفسيره- 

ه  ،ذو محبة لمن أناب وتاب إليه (ڄ): (1)قال الطربي يودُّ

وهو ذو المغفرة لمن تاب  يقول تعالى ذكره: (ے ے ۓ)وقوله:  ،ويحبُّه

 وذو المحبة له. ،إليه من ذنوبه

َقاَل اْبُن َعبَّاسٍ -َواْلَوُدودُ : (2)ابن كثيرقال 
  .: ُهَو اْلَحبِيُب -َوَغْيُرهُ  (3)

 ،الَودْود: ُهَو اْسم مأُخوذ مَِن الُود وفيه َوْجهان :(4)قال الخطابي

مودود يف ُقلوِب  -واهلل سبحانهُ  –أحدهُما: أْن يكون فُعْوال  يف محل َمْفُعوٍل. 

  .أوليائِه لما يتَعَرُفونُه مْن إحسانه إليهم وكثرة َعَوائِده عندهم

أْي: أنُه يَودُّ عباده الصالِحين  ،أْن َيكون الَودوُد بمعنى: الوادّ  والوجه اْلَخر:

                                           
 (.346/ 24(، )456/ 15تفسير الطربي )( 1)

 (.372/ 8تفسير ابن كثير )( 2)

و : علي بن أبي طلحة فيه كالم ولم يسمع التفسير من ابن عباس، وأبسنده ضعيف جدا( 3)

 صالح كاتب الليث ضعيف

 (.74/ 1شأن الدعاء )( 4)
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َدُهم  ،بمعنى أْن َيْرَضى َعنُهم ويتقبل أعَمالُهم إلى َخلقه؛ وقد يكون معناه أْن ُيَودِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ): -جل وَعزَّ -كقوله 

 .[96]مريم: (پ

 :ثالثا: من معانيه يف الكتاب و السنة- 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ):  قال اهلل

  [.96مريم:] (پ

  ،وَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ 
ِّ
ا َناَدى ِجْبِريَل: إِنَّ اهلَل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِي إَِذا َأَحبَّ اهلُل َعْبد 

َماِء: إِنَّ اهلَل ُيِحبُّ  ،َفُيِحبُُّه ِجْبِريُل  ،ُيِحبُّ ُفالَن ا َفَأِحبَّهُ  َفُينَاِدي ِجْبِريُل فِي َأْهِل السَّ

َماءِ  ،ُفالَن ا َفَأِحبُّوهُ   .(1)«الَقُبوُل فِي َأْهِل األَْرضِ  ُثمَّ ُيوَضُع َلهُ  ،َفُيِحبُُّه َأْهُل السَّ

  َسِمْعُت  ڤ وعن عبد اهلل بن عمر
ِ
إِنَّ َأَبرَّ اْلبِرِّ ِصَلُة »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل اهلل

 .(2)«اْلَوَلِد َأْهَل ُودِّ َأبِيهِ 

 -:الولي (77)
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ) :قال اهلل 

  [.9]الشورى: (ەئ ەئ

                                           
 (.6040)خ ( 1)

 (.2552)م( 2)
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ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى )وقال: 

  [.28الشورى:] (ى

 ره:ثانيا تفسي- 

يقول: وهو الذي يليكم  (ې ى ى)قوله: : (1)قال الطربي

  .،بإحسانه وفضله

 ،يعني نصيرهم وظهيرهم [257البقرة:] (ٱ ٻ ٻ ٻ)وقوله: 

  .يتوالهم بعونه وتوفيقه

يقول: من أجل أن اهلل  [11محمد:] (ىئ يئ جب حب خب مب) :وقوله

 من آمن به
ّ
  .وأطاع رسوله ،ولي

يقول: وبأن الكافرين باهلل ال  [11محمد:] (ىب يب جت حت خت) :وقوله

 لهم
ّ
  .وال ناصر ،ولي

فإنه يقول: ورجع  [30يونس:] (ھ ے ے ۓ ۓڭ)وأما قوله: 

دون  ،الحّق ال شك فيه ،هؤالء المشركون يومئٍذ إلى اهلل الذي هو رهبم ومالكهم

 ما كانوا يزعمون أهنم لهم أرباب من اآللهة واألنداد.

َأْي: ُهَو  [28الشورى:] (ې ى ى): (2)قال ابن كثير

                                           
 (.82/ 15(، )164، 163/ 22(، )424/ 5(، )537/ 21تفسير الطربي )( 1)

  (.207/ 7تفسير ابن كثير ) (2)



 

 
 

 

152

ُف لَِخْلِقِه بَِما َينَْفُعُهْم فِي ُدْنَياُهْم َوُأْخَراُهمْ    .اْلُمَتَصرِّ

كقْولِه  ،الَولي: ُهَو الناِصُر. َينُْصُر ِعَبادَه الُمْؤمِنينَ  :(1)قال الخطابي

َوكَقْولِه  ،[257]البقرة: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ)

اَل  :الَمْعنَى  [11]محمد: (ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت)

 َناِصَر لهم واهلل أْعَلُم. 

 الَيتْيمِ 
ِّ
َوَولي الَمرأِة فِي َعْقِد  ،والَولِي أيَضًا المتَولي لأِلْمِر والَقائِم بِِه. َكَولِي

 َوأْصُلُه مَِن الَوْلي؛ َوهَو الُقْرُب. ،النَكاِح َعَلْيَها

 :ثالثا: من معانيه يف الكتاب العزيز- 

  .[45النساء:] (ٻ پ پ پ پ ڀ)وقال تعالى: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ )تعالى:  قال

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ 

 .[257البقرة:] (ٹٹ ٹ ڤ ڤ

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ) :وقال اهلل 

 .[196األعراف:]

 (جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب)ويقول أهل اإليمان: 

  [.155األعراف:]

                                           
 (.78/ 1شأن الدعاء )( 1)
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 -الوهاب:( 78)
 وروده يف الكتاب :أوال:-  

  [.9ص:] (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ) : قال اهلل

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ) :قال أهل اإليمان

  [.8آل عمران:] (ىئ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ) :♠ وقال سليمان

  [.35ص:] (ۆ ۆ ۈ

 :ثانيا تفسيره- 

يعني: إنك أنت  ،[8آل عمران:] (ېئ ىئ ىئ): (1)قال الطربي

 ،وتصديق كتابك ورسلك ،ت على دينكالمعطي عبادك التوفيَق والسداَد للثبا

إنك وهاب ما  ،ما يشاء من ملك وسلطان ونبوة ،الوهاب لمن يشاء من خلقه

 تشاء لمن تشاء بيدك خزائن كّل شيء تفتح من ذلك ما أردت لمن أردت.

اُب: ُهَو الِذي َيُجْوُد بِالَعَطاِء عْن َظْهِر َيٍد مِْن : (2)قال الخطابي الَوهَّ

أْو َنَواال  يف َحاٍل ُدْوَن  ،َوالَمخُلوُقوَن إنما َيْملُِكوَن أْن َيَهُبوا َماال   .ةٍ غير استَِثابَ 

َواَل  ،َواَل ُهَدى لَِضاَللٍ  ،َواَل َوَلَدا  لَِعِقْيم ،َواَل َيْملُِكْوَن أْن َيَهُبوا ِشَفاء  لَِسِقْيم ،َحالٍ 

َوِسَع الَخْلَق  ،ملُِك َجمْيَع َذلَِك ي -ُسْبَحاَنهُ -َواهلل الَوهاُب  ،َعافَِية لِِذي َباَلءٍ 

                                           
 (.201، 156/ 21(، )212/ 6تفسير الطربي )( 1)

 (.53/ 1شأن الدعاء )( 2)
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 َفَداَمْت َمَواِهُبُه واتَصَلْت مِنَنُُه َوَعَواِئُدُه. ،َوَرْحَمُتهُ  ،ُجْودهُ 

 ثالثا: من معانيه:- 

 (مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب)قال تعالى: 

  .[50مريم:]

  .[53مريم:] (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)وقال تعالى: 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )وقال تعالى: 

  .[27]العنكبوت: (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہڱ ں 

 (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې)وقال تعالى:  

  .[90األنبياء:]

 . [30ص:] (چ چ ڇڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ)وقال تعالى: 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ): ♠ قال إبراهيم

 .[39]إبراهيم: (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

  .[21الشعراء:] (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ): ♠ قال موسي

 (ىئ يئ جب حب خب مب): ♠ وقال إبراهيم

  [.83عراء:الش]

 (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ): ♠ وقال سليمان

 .[35ص:]

  .[43ص:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)قال تعالى: 
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ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )وقال تعالى: 

  .[74الفرقان:] (ھ ے ے

ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ )و قال تعالى: 

ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ  ې ې ې ې ى ى

  .[50 - 49]الشورى:  (ۈئ ۈئ ېئ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ )مان: وقال أهل اإلي

  .[8آل عمران:] (ىئ

 -( املعطي:79) 
 :أوال: وروده يف السنة المطهرة- 

َثنَا ِحبَّاُن ْبُن ُموَسىقال البخاري    ،: َحدَّ
ِ
 ،َعْن ُيوُنَس  ،َأْخَبَرَنا َعْبُد اهلل

ْهِريِّ  ْحَمنِ  ،َعِن الزُّ   َأنَّهُ  ،َعْن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ
ِ
َسِمَع ُمَعاِوَيَة َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ينِ : »ملسو هيلع هللا ىلص ْهُه فِي الدِّ ا ُيَفقِّ َواَل َتَزاُل  ،َواهلُل الُمْعطِي َوَأَنا الَقاِسمُ  ،َمْن ُيِرِد اهلُل بِِه َخْير 

 
ِ
 َأْمُر اهلل

َ
ُة َظاِهِريَن َعَلى َمْن َخاَلَفُهْم َحتَّى َيْأتِي   (1)«َظاِهُرونَ  َوُهمْ  ،َهِذِه األُمَّ

                                           
بلفظ )المعطي( من رواية حبان بن موسي عن عبد اهلل بن  (3116( أخرجه البخاري )1)

( من 1037(، ومسلم )71المبارك عن يونس عن الزهري به، بينما رواه البخاري )

رواية ابن وهب عن يونس الزهري بلفظ )واهلل يعطي(، وكذا طرق أخري عن الزهري 

غيره من رواية أبي هزان عن معاوية ويف ( و16936وفيها ضعف، وكذا عند أحمد )

 بِْن 1037سنده ضعف بلفظ )واهلل يعطي(، وعند مسلم )
ِ
( وغيره من طريق َعْبِد اهلل

(، م 3641َعامٍِر عن ُمَعاِوَية بلفظ آخر دون اللفظين، وكذا رواه جمع عن معاوية خ )

لفعل ( وغيرهم بدون اللفظين، وقد صحح شيخنا حفظه اهلل لفظ ا1037-1038)

= 
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 :ثانيا تفسيره- 

مِْن ُوُجوِد اْلَعَطاِء الَِّذي هَو مِْدَراٌر  "اْلُمْعطِي  "َواْسِم  :قال ابن القيم 

 .(1)اَل َينَْقطُِع َلْحَظة  َواِحَدة  

يقول:  [20اإلسراء:] (ڃ چ چ چ چ): (2)قال الطربي 

دنيا ممنوعا عمن بسطه وما كان عطاء ربك الذي يؤتيه من يشاء من خلقه يف ال

 وقد آتاه اهلل إياه. ،عليه ال يقدر أحد من خلقه منعه من ذلك

ِذيَن (3)قال ابن كثير  : َيُقوُل َتَعاَلى: ُكال َأْي ُكلُّ َواِحٍد مَِن اْلَفِريَقْيِن الَّ

ِذيَن َأَراُدوا اآْلِخَرةَ  ْنَيا َوالَّ ُهْم فِيَما ُهْم فِيِه مِ  ،َأَراُدوا الدُّ ْن َعَطاِء َربَِّك َأْي: ُهَو َنُمدُّ

ُف اْلَحاكُِم الَِّذي اَل َيُجورُ  َعاَدِة  ،اْلُمَتَصرِّ َقاَوِة َوالسَّ ُه مَِن الشَّ َفُيْعطِي ُكالًّ َما َيْسَتِحقُّ

َن َعَطاُء َواَل ُمَغيَِّر لَِما َأَراَد؛ َولَِهَذا َقاَل: َوَما َكا ،َواَل َرادَّ لُِحْكِمِه َواَل َمانَِع لَِما َأْعَطى

ا ا َأْي: َمْمنُوع  . ،َربَِّك َمْحُظور  ُه َرادٌّ  َأْي: اَل َيْمنَُعُه َأَحٌد َواَل َيُردُّ

 :ثالثا: من معانيه- 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ )قال تعالى: 

  [.20اإلسراء:] (چ

  [.50طه:] (ىت يت جث مث ىث يث حج مج): ♠قال موسي 

 =                                           
 دون االسم، فاهلل أعلم.

 (.331/ 3مدارج السالكين ) (1)

 (.410/ 17تفسير الطربي )( 2)

 (.63/ 5تفسير ابن كثير ت سالمة ) (3)
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  ،َعْن َأبِي َذرٍّ 
ِّ
 فِيمَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

ِ
َيا ».... َأنَُّه َقاَل:  ا َرَوى َعِن اهلل

َلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َقاُموا فِي َصِعيٍد َواِحٍد َفَسَأُلونِي  ِعَباِدي َلْو َأنَّ َأوَّ

ا ِعنِْدي إاِلَّ َكَما َينُْقُص الْ  ،َفَأْعَطْيُت ُكلَّ إِْنَساٍن َمْسَأَلَتهُ  ِمْخَيُط إَِذا َما َنَقَص َذلَِك مِمَّ

 .(1)«ُأْدِخَل اْلَبْحَر.....

ې ې  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې): قال اهلل 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ى ى ائ

  .[39-36]ص: (ېئ

  .[5الضحى:] (ڌ ڌ ڎ ڎ)قوله سبحانه: 

 .[1الكوثر:] (ڎ ڎ ڈ): وقوله 

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب )وقال تعالى 

  .[108هود:] (مب ىب يبجت حت خت مت

  .[36النبأ:] (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ): قال اهلل

 

  

                                           
 (.2577م )( 1)
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  ;  

 

 الفصل الثاني
 بعض األسماء املضافة

 

 -أرحم الرامحني: (1) 
 :أوال: وروده يف الكتاب العزيز- 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ )قوله تعالى: 

  [.151األعراف:] (ڎ

 (ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ) :♠ وقول يعقوب

  [.64يوسف:]

 :ثانيا: تفسيره-  

يقول:  ،[151األعراف:] (ڇ ڍ ڍڌ): (1)قال الطربي

فإنك أنت أرحم بعبادك من كل من  ،وارحمنا برحمتك الواسعة عبادك المؤمنين

 رحم شيئ ا.

يرحم  ،يقول: واهلل أرحم راحٍم بخلقه ،[64يوسف:] (ٺ ٿ ٿ)

ولكنه يحفظه حتى  ،فال يضيعه ،ووحديت بفقد ولدي ،ضعفي على كرب سنِّي

                                           
 (.161/ 16(، )133/ 13تفسير الطربي )( 1)
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 لرحمته.
َّ
ه علي  يردَّ

 :وأهل التقوي ،أهل التقوي( 3، 2)
 :أوال: ورودهما يف الكتاب العزيز- 

 .[56المدثر:] (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)قوله تعالى: 

 :ثانيا: تفسيرهما- 

اهلل أهل أن يتقي عباده عقابه على  (ڌ ڌ ڎ) :(1)قال الطربي

يقول:  (ڎ ڈ) ،وُيسارعوا إلى طاعته ،فيجتنبوا معاصيه ،معصيتهم إياه

 وال يعاقبهم عليها مع توبتهم منها. ،هبم إذا هم فعلوا ذلكهو أهل أن يغفر ذنو

 -بديع السماوات واألرض: (4)
 :أوال: وروده يف الكتاب العزيز- 

ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ):  قال اهلل

  [.117البقرة:] (ۅ

ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ): وقال اهلل 

  [.101األنعام:] (ىئيئ جب حب خبمب ىب يب جت حت



                                           
 (.44/ 24تفسير الطربي )( 1)
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 :ثانيا: تفسيره- 

 (ڭ ۇ ۇۆ)يعني جل ثناؤه بقوله: : (1)قال الطربي

 مبدعها. ،[117البقرة:]

: المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه "المبدع"ومعنى

 أحد.

 (ڭ ۇ ۇۆ)َوَقْوُلُه َتَعاَلى: : (2)قال ابن كثير

  .َأْي: َخالُِقُهَما َعَلى َغْيِر مَِثاٍل َسَبَق  [117البقرة:]

 خري الرازقني:( 5)
 :أوال: وروده يف الكتاب العزيز- 

  [.114المائدة:] (ٿ ٿ ٹ ٹ)قوله تعالي: 

  [.58الحج:] (ڃ ڃ ڃ ڃ چ)وقوله تعالي: 

  [.11الجمعة:] (ڑ ڑ ک)وقوله تعالي: 

 :ثانيا: تفسيره- 

وأعطنا  ،[114المائدة:] (ٿ ٿ ٹ ٹ): (3)قال الطربي

                                           
 (.540/ 2تفسير الطربي )( 1)

 (.398/ 1تفسير ابن كثير)( 2)

 (.226/ 11تفسير الطربي )( 3)
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ل ،فإنك يا رب خير من يعطي ،من عطائك ألنه ال يدخل  ،وأجود من تفضَّ

 عطاءه منٌّ وال نَكد.

 ( خري الغافرين:6) 
 :أوال: وروده يف الكتاب العزيز-  

 (جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب): ♠ قال موسي

  [.155األعراف:]

 :ثانيا: تفسيره- 

يقول: خير من َصَفح عن  ،(حب خب مب): (1)قال الطربي

 وَسرت على ذنب. ،ُجرم

 -(خري الفاصلني:7)
 :أوال: وروده يف الكتاب العزيز- 

 (ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ)قال اهلل تعالي: 

  [.57األنعام:]

 :ثانيا: تفسيره- 

أي: وهو خير  ،[57األنعام:] (ۇ ۇ ۆ): (2)قال الطربي

ألنه ال يقع يف حكمه وقضائه َحْيف  ،من بّين ومّيز بين المحق والمبطل وأعدلهم

                                           
 (.152/ 13تفسير الطربي )( 1)

 (.398/ 11تفسير الطربي: )( 2)
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ألنه ال يأخذ  ،وال يف قضائه جور ،قرابة وال مناسبةإلى أحد لوسيلة له إليه وال ل

 فهو أعدل الحكام وخيُر الفاصلين. ،الرشوة يف األحكام فيجور

ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ )َولَِهَذا َقاَل : (1)قال الطربي

َوَخْيُر اْلَفاتِِحيَن  ،َأْي: َوُهَو َخْيُر َمْن َفَصَل اْلَقَضاَيا [57األنعام:] (ۆ

 ْيَن ِعَباِدِه.اْلَحاكِِميَن بَ 

 -(خري املنزلني:8)
 :أوال: وروده يف الكتاب الكريم- 

  [.29المؤمنون:] (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ):  قال اهلل

 :ثانيا: تفسيره- 

 ،: وقل إذا سلمك اهلل♠ يقول تعالى ذكره لنبيه نوح: (2)قال الطربي

من  [29المؤمنون:] (ٿ ٿ ٿ)فنزلت عنها:  ،وأخرجك من الفلك

 من أنزل عباده المنازل. [29المؤمنون:] (ٿ ٹ ٹ)األرض 

 -(خري الناصرين:9)
 :أوال: وروده يف الكتاب العزيز- 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )قال اهلل تعالي: 

                                           
 (.264/ 3تفسير ابن كثير )( 1)

 (.27/ 19تفسير الطربي )( 2)
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ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

  [.150-149آل عمران:] (ٿ

 :ثانيا: تفسيره- 

دكم :(1)قتتال الطتتربي أيهتتا  ،يعنتتي بتتذلك تعتتالى ذكتتره: أن اهلل مستتدِّ

ٺ ٺ ) ويعنتتتتي بقولتتتته: فمنقتتتتذكم متتتتن طاعتتتتة التتتذين كفتتتتروا. ،منتتتونالمؤ

ٿ ٿ ) ،ركم علتتتى أعتتتدائكم التتتذين كفتتترواولتتتّيكم وناصتتت ،(ٺٺ

ال متتن فتتررتم إليتته متتن اليهتتود وأهتتل الكفتتر بتتاهلل. فبتتاهلل التتذي هتتو  ،(ٿ

دون غيتتتره ممتتتن يبغتتتيكم  ،وإيتتتاه فاستنصتتتروا ،ناصتتتركم ومتتتوالكم فاعتصتتتموا

   .ويرصدكم بالمكاره ،الغوائل

  -( ذو اجلالل واإلكرام:10)
 :أوال: وروده يف الكتاب والسنة- 

  [.78الرحمن:] (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ): قال اهلل 

  ،وَعْن َثْوَبانَ 
ِ
ا  ،ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل إَِذا اْنَصَرَف مِْن َصاَلتِِه اْسَتْغَفَر َثاَلث 

اَلمُ »َوَقاَل:  اَلُم َومِنَْك السَّ ْكَرامِ  ،اللُهمَّ َأْنَت السَّ  .(2)«َتَباَرْكَت َذا اْلَجاَلِل َواإْلِ

 
  

                                           
 (.278/ 7(، )277/ 7تفسير الطربي )( 1)

 (.591)م ( 2)
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 :ثانيا: تفسيره- 

)ِذي  ،يقول تعالى ذكره: تبارك ذكر ربك يا محمد: (1)قال الطربي

 يعني: ومن له اإلكرام من جميع خلقه. (ژ) ،يعني ذي العظمة :الَجالِل(

 [78الرحمن:] (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)َقاَل: : (2)قال ابن كثير

َوَأْن ُيْذَكَر  ،َوُيْشَكَر َفاَل ُيْكَفرَ  ،َوَأْن ُيْكَرَم َفُيْعَبدَ  ،َو َأْهٌل َأْن ُيَجلَّ َفاَل ُيْعَصىَأْي: هُ 

 َفاَل ُينَْسى.

 ( ذو الطول:11)
 :أوال: وروده يف الكتاب العزيز- 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ )قوله تعالى

  [.3غافر:] (چ

 :ثانيا: تفسيره- 

يقول: ذي الفضل والنعم  (ڄ ڄڄ)وقوله: : (3)قال الطربي

إذا  ،يقال منه: إن فالنا لذو طول على أصحابه ;المبسوطة على من شاء من خلقه

 كان ذا فضل عليهم.

                                           
 (.86/ 23تفسير الطربي )( 1)

 (.510/ 7تفسير ابن كثير )( 2)

 (.351/ 21الطربي ) تفسير( 3)
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ُل َعَلى ِعَباِدهِ : (1)قال ابن كثير ُل َعَلْيِهْم  ،َواْلَمْعنَى: َأنَُّه اْلُمَتَفضِّ اْلُمَتَطوِّ

تِي اَل ُيطِيُقوَن اْلِقَياَم بُِشْكِر َواِحَدٍة مِنَْها ،نَِن َواأْلَْنَعامِ بَِما ُهَو فِيِه مَِن اْلمِ  پ ) ،الَّ

 .[34]إِبأَراِهيَم:  (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ( ذو العرش 12)
 :أوال: وروده يف الكتاب العزيز- 

 .[15غافر:] (ۈ ٴۇ ۋ ۋ)قوله تعالى: 

  [.15البروج:] (ڭ ڭ ڭ)و قوله تعالى: 

 يره:ثانيا: تفس- 

 يقول: ذو السرير المحيط بما دونه. (ڭ ڭ): (2)قال الطربي 

َأْي: َصاِحُب اْلَعْرِش اْلُمَعظَِّم اْلَعالِي  (ۋ ۋ): (3)قال ابن كثير

 َعَلى َجِميِع اْلَخاَلئِِق.

 :( ذو الفضل13)
  :أوال: وروده يف الكتاب العزيز- 

 .[105البقرة:] (ېئ ىئ ىئ ىئ)قوله تعالى: 

                                           
 (.128/ 7تفسير ابن كثير )( 1)

 (.363/ 21تفسير الطربي )( 2)

 (.372/ 8تفسير ابن كثير )( 3)
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 :تفسيره: ثانيا- 

يقول: ذو فضل  ،(ېئ ىئ ىئ ىئ) :(1)قال الطربي

ل به على من أحّب وشاء من خلقه. ثم وصف فضله بالِعَظم فقال:  فضله "يتفضَّ

 ،ألنه غير مشبهه يف ِعَظم موقعه ممن أفضله عليه فضٌل من إفضال خلقه ،"عظيم

 وال يقاربه يف جاللة خطره وال ُيدانيه.

  -( ذو املعارج:14)
 وروده يف الكتاب العزير:أوال :- 

ۋ ۅ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ):  قال اهلل

  [.3-1المعارج:] (ۅ ۉ

 :ثانيا: تفسيره- 

يعني: ذا العلّو والدرجات  (ۅ ۉ)وقوله: : (2)قال الطربي

 والفواضل والنعم.

 -َرِفيُع الدََّرَجات: (15)
 :أوال: وروده يف الكتاب العزيز- 

  [.15غافر:] (ٴۇ ۋ ۋۈ )دليله: قوله تعالى: 

                                           
 (.518/ 6تفسير الطربي )( 1)

 (.600/ 23تفسير الطربي )( 2)
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 :ثانيا: تفسيره- 

ا َعْن َعَظَمتِِه َوكِْبِرَيائِهِ : (1)قال الطربي َواْرتَِفاِع  ،َيُقوُل َتَعاَلى ُمْخبِر 

ْقِف َلَها ۋ )َكَما َقاَل َتَعاَلى:  ،َعْرِشِه اْلَعظِيِم اْلَعالِي َعَلى َجِميِع َمْخُلوَقاتِِه َكالسَّ

 ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ۅ ۅ ۉ ۉ

  [.4-3]المعارج: (وئ

 -( سريع احلساب:16)
 :أوال: وروده يف الكتاب العزيز- 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ )قوله تعالى: 

  [.17غافر:] (ٺ

 :ثانيا: تفسيره- 

يقول: إن  [199آل عمران:] (ې ې ې ى): (2)قال الطربي

وال  فال يحتاج يف إحصاء أعمالهم إلى عقد كّف  ،اهلل عالم بعمل كّل عامل

ال يعزب عنه منها  ،قد أحاط هبا علما ،وهو سريع حسابه ألعمالهم ،معاناة

 وهو مجازيهم على جميع ذلك صغيره وكبيره.  ،شيء

يقول: إن اهلل ذو سرعة يف  [199آل عمران:] (ې ې ې ى)

 محاسبة عباده يومئذ على أعمالهم التي عملوها يف الدنيا

                                           
 (.135/ 7تفسير ابن كثير )( 1)

 (.367/ 21(، )57/ 17تفسير الطربي )( 2)
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آل ] (ې ى ې ې)َوَقْوُلُه: : (1)رقال ابن كثي

ا َواِحَدة   ،َأْي: ُيَحاِسُب اْلَخاَلئَِق ُكلَُّهمْ  [199عمران: َكَما َقاَل:  ،َكَما ُيَحاِسُب َنْفس 

َماَن:  (يب جت حت خت مت ىت يتجث) ٱ ) :َوَقاَل َتَعاَلى ،[28]ُلقأ

 .[50]الأَقَمرِ:  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ

 :(: شديد العقاب17) 
  :أوال: وروده يف الكتاب العزيز- 

  [.196البقرة:] (جس حس خس مس حص مص جض): قوله تعالى

 :ثانيا: تفسيره- 

: تيقنوا أنه تعالى ذكره شديد عقابه لمن (خس): (2)قال الطربي

 عاقبه على ما انتهك من محارمه وركب من معاصيه.

 -( فاطر السموات واألرض:18)
 :أوال: وروده يف الكتاب العزيز- 

 .[1فاطر:] (ں ڻ ڻ ڻ ڻ)قوله تعالى: 

 تفسيره:ثانيا :- 

ڻ )ف ،[14األنعام:] (ڻ ۀ ۀ): (3)قال الطربي

                                           
 (.136/ 7تفسير ابن كثير )( 1)

 (.114/ 3تفسير الطربي )( 2)

 (.283، 282/ 11تفسير الطربي )( 3)
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  .وصفته "اهلل"من نعت  ،(ۀ

  .مبتدعهما ومبتدئهما وخالقهما ،(ڻ ۀ ۀ)ويعني بقوله: 

َمَواِت َواأْلَْرضِ : (1)قال ابن كثير َأْي: َخالُِقُهَما  ،َفإِنَُّه َفاطُِر السَّ

 َوُمْبِدُعُهَما َعَلى َغْيِر مَِثاٍل َسَبق.

 ( فالق اإلصباح: 19)
 :أوال: وروده يف الكتاب الكريم- 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ):  قال اهلل

  [.96األنعام:] (ڦ ڦ ڄ ڄ

 :ثانيا: تفسيره- 

شاقٌّ  ،(ٹ ٹ)قال أبو جعفر: يعني بقوله: : (2)قال الطربي

 عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده.

َأْي:  (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)َوَقْوُلُه: : (3)قال ابن كثير

َياِء َوالظَّاَلمِ  وَرِة:  ،َخالُِق الضِّ ِل السُّ  (پ پ پڀ)َكَما َقاَل فِي َأوَّ

َباِح  [1األنعام:] ِة الصَّ ْيِل َعْن ُغرَّ  ،َفُيِضيُء اْلُوُجودَ  ،َفُهَو ُسْبَحاَنُه َيْفلُِق َظاَلَم اللَّ

َوَيِجيُء النََّهاُر بِِضَيائِِه  ،ْيُل اللَّ َوَيْذَهُب  ،َوَيْضَمِحلُّ الظَّاَلمُ  ،َوَيْسَتنِيُر اأْلُُفُق 

                                           
 (.243/ 3تفسير ابن كثير )( 1)

 (.554/ 11( تفسير الطربي )2)

 (.304/ 3تفسير ابن كثير )( 3)
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َراِف:  (گ گ گ ڳ ڳ) َكَما َقاَل َتَعاَلى ،قِهِ َوإِْشَرا َعأ َفَبيََّن  ،[54]األأ

ِة َعَلى َكَماِل َعَظَمتِِه  الَّ ِة اْلُمْخَتلَِفِة الدَّ َتَعاَلى ُقْدَرَتُه َعَلى َخْلِق اأْلَْشَياِء اْلُمَتَضادَّ

ْصَباِح َوَقاَبَل َذلَِك بَِقْولِِه:  ،َوَعظِيِم ُسْلَطانِهِ  ٹ ڤ )َفَذَكَر َأنَُّه َفالُِق اإْلِ

ا َتْسُكُن فِيِه اأْلَْشَياءُ  (ڤ م 
ڄ ڄ  ڄڄ )َكَما َقاَل:  ،َأْي: َساِجي ا ُمْظلِ

َحى:  (ڃ يأِل:  (ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ )َوَقاَل  ،[2 -1]الضُّ  ،[2 -1]اللَّ

ِس:  (ڀ ڀ ٺ پ پ ڀ ڀ)َوَقاَل  مأ  .[4 -3]الشَّ

 -:(: فالق احلب والنوي20)
 :أوال: وروده يف الكتاب العزيز- 

 .[95األنعام:] (ٻ ٻ ٻ ٻ پپ)قوله تعالى: 

 :ثانيا: تفسيره- 

هو اهلل الذي َفلق الحبَّ يعني: شق الحبَّ من كل ما  :(1)قال الطربي

 ،من كل ما يغرس مما له َنواة ،(پپ)فأخرج منه الزرع  ،ينبت من النبات

 نه الشجر.فأخرج م

ُه فِي  ،ُيْخبُِر َتَعاَلى َأنَُّه َفالُِق اْلَحبِّ َوالنََّوى: (2)قال ابن كثير َأْي: َيُشقُّ

ُروُع َعَلى اْختاَِلِف َأْصنَافَِها مَِن اْلُحُبوِب  َوالثَِّماُر َعَلى اْختاَِلِف  ،الثََّرى َفَتنُْبُت الزُّ

                                           
 (.550/ 11تفسير الطربي )( 1)

 (.304/ 3تفسير ابن كثير )( 2)
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َر َقْوَلُه  َأْشَكالَِها َوَأْلَوانَِها َوُطُعومَِها مِنَ   (ٻ ٻ پپ)النََّوى؛ َولَِهَذا َفسَّ

  [95األنعام:] (پ پ ڀ ڀ)بَِقْولِِه  [95األنعام:]
َّ
َأْي: ُيْخِرُج النََّباَت اْلَحي

ڈ ژ ژ )َكَما َقاَل:  ،الَِّذي ُهَو َكاْلَجَماِد اْلَميِِّت  ،مَِن اْلَحبِّ َوالنََّوى

گ گ ڳ ڳ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

ڻ ڻ ۀۀ ہ  ں ڻ ڻ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ہ ہ

 .[36-33يس:] (ڭ ڭ ڭ

 -( مالك امللك:21)
 :أوال: وروده يف الكتاب العزيز- 

  [.26آل عمران:] (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)قوله تعالى: 

 :ثانيا: تفسيره- 

يا مْن له ُملك الدنيا  ،: يعني بذلك: يا مالك الملك(1)الطربيقال 

ا دون غيره   .واآلخرة خالص 

هُ  (ڈ ژ): (2)قال ابن كثير  َأْي: َلَك اْلُمْلُك ُكلُّ

  

                                           
 (.299/ 6تفسير الطربي )( 1)

 .(29/ 2تفسير ابن كثير )( 2)
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 -( مقلب القلوب:22)
 أوال: وروده يف السنة:- 

 بن عمر
ِ
  ،ڤ َعْن َعْبِد اهلل

ُّ
ا َكاَن النَّبِي ا مِمَّ اَل َوُمَقلِِّب »َيْحلُِف:  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َكثِير 

 .(1)«الُقُلوِب 

 :ثانيا: تفسيره- 

 ، نَُّه ُمَقلُِّب الُقُلوِب َعَلى َما َيَشاُء َقاَل اهللَوأَ : (2) دهقال ابن من
ا َعَلى ُقْدَرتِِه َوِعْلِمِه بَِما فِي ُقُلوِب الِعَباِد   ُمْخبِر 

  [.24األنفال:] (ې ې ى ى ائ ائ ەئ)قال تعالي: 

 (جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب)وقال تعالي: 

  [.110األنعام:]

 (ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)وقال تعالي: 

  [.5الصف:]

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ) َويقول أهل اإليمان

  [.8آل عمران:] (ىئ ىئ

  

                                           
 (.7391، 6617)خ ( 1)

  (.272/ 1التوحيد البن منده )(2)
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 -( نور السموات واألرض:23)
 :أوال: وروده يف الكتاب العزيز- 

  .[35النور:] (ہ ھ ھ ھھ)قوله تعالى: 

...َوَلَك الَحْمُد َأْنَت » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ڤعن ابن عباس  ويف الحديث

َمَواِت  ...ُنوُر السَّ   (1)«َواألَْرِض َوَمْن فِيِهنَّ

 :ثانيا: تفسيره- 

ہ ھ ھ )يعني تعالى ذكره بقوله: : (2) قال الطربي

فهم بنوره إلى الحق  ،هادي من يف السماوات واألرض [35النور:] (ھھ

 وهبداه من حيرة الضاللة يعتصمون. ،يهتدون

 بل معنى ذلك: اهلل مدبر السماوات واألرض. وقال آخرون:

بل عنى بذلك النور الضياء. وقالوا: معنى ذلك: ضياء  ال آخرون:وق

  السماوات واألرض.

 

j 
  

                                           
 (.769(، م )7442، 1120)خ( 1)

 (.177/ 19تفسير الطربي )( 2)
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 الباب الثالث:
 متفرقات

 

 :الفصل األول: أمساء الراجح عدم إطالقها ألمور- 
 

  :بعض الوارد يف االسم األعظمالفصل الثاني 
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 الفصل األول
 رأسماء الراجح عدم إطالقها ألمو

 

إطالقها لضعف احلديث أوال: أمساء الراجح عدم 
 

 عدم إطالقها لورودها مقيدة ثانيا: أمساء الراجح 
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  ;  

 

 أوال: أسماء الراجح عدم
 إطالقها لضعف الحديث

 

 -املسعر: ،الرازق ،القابض ،( الباسط4، 3، 2، 1)
  ،َعْن َأَنسٍ 

ِ
ْعُر فَ  ،َقاَل النَّاُس: َيا َرُسوَل اهلل ْر َلنَاَغالَ السِّ   ،َسعِّ

ِ
َفَقاَل َرُسوُل اهلل

اِزُق »: ملسو هيلع هللا ىلص ُر اْلَقابُِض اْلَباِسُط الرَّ إِنَّ اهلَل ُهَو اْلُمَسعِّ
َوإِنِّي ألَْرُجو َأْن َأْلَقى اهلَل  ،(1)

  ٍ(2)«َوَلْيَس َأَحٌد مِنُْكْم ُيَطالُِبنِي بَِمْظَلَمٍة فِي َدٍم، َواَل َمال. 

                                           
اِزُق( لفظ إبراهيم بن الحجاج وعبد الواحد والوجه الثاين عن عفان وحجاج كلهم ( 1) )الرَّ

و بن عون عن حماد، ولفظ حجاج وعفان بخالف عنهما عن حماد )الرزاق( وأما عمر

 ويونس وسريج فلم يذكروا الرزاق وال الرازق.

، 12591) (، حم2200(، جه)1314( وهذا لفظه، ت)3451: د)نده معلولس( 2)

 ڤ(، وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت عن أنس 14057

 به

 وعلة هذا السند: جمع حماد بن سلمة لعدد من الرجال وهو ال يتحمل هذا 

حمد يف رواية األثرم، يف حديث حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أبي اسماء، قال أ

. قال أحمد: هذا من قبل "يف آنية المشركين ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي ثعلبة الخشني، عن النبي 

حماد، كان ال يقوم على مثل هذا يجمع الرجال، ثم يجعله إسنادا  واحدا ، وهم 

اإلرشاد: ذاكرت بعض الحفاظ قلت: لم لم يختلفون. وقال أبو يعلى الخليلي، يف كتابه 

يدخل البخاري حماد بن سلمة يف الصحيح؟ قال: ألنه يجمع بين جماعة من أصحاب 

= 
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  -:جدالوا ،املاجد ،( اجلواد7، 6، 5)
 
ِ
، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل : َيُقوُل اهلُل: َيا ِعَباِدي، ُكلُُّكْم َضالٌّ إاِلَّ ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأبِي َذرٍّ

ُكْم َفِقيٌر إاِلَّ َمْن َأْغنَْيُت، َفَسُلونِي  َمْن َهَدْيُت، َفَسُلونِي الُهَدى َأْهِدُكْم، َوُكلُّ

ُكْم ُمْذنٌِب إاِلَّ َمْن عَ  اَفْيُت، َفَمْن َعلَِم مِنُْكْم َأنِّي ُذو ُقْدَرٍة َعَلى َأْرُزْقُكْم، َوُكلُّ

َلُكْم َوآِخَرُكْم، َوَحيَُّكْم  الَمْغِفَرِة، َفاْسَتْغَفَرنِي، َغَفْرُت َلُه َواَل ُأَبالِي، َوَلْو َأنَّ َأوَّ

ِعَباِدي، َما َزاَد  َوَميَِّتُكْم، َوَرْطَبُكْم َوَيابَِسُكُم، اْجَتَمُعوا َعَلى َأْتَقى َقْلِب َعبٍد مِنْ 

َلُكْم َوآِخَرُكْم، َوَحيَُّكْم َوَميَِّتُكْم، َوَرْطَبُكْم  َذاَك فِي ُمْلكِي َجنَاَح َبُعوَضٍة، َوَلْو َأنَّ َأوَّ

َوَيابَِسُكُم، اْجَتَمُعوا َعَلى َأْشَقى َقْلِب َعبٍد مِْن ِعَباِدي، َما َنَقَص َذلَِك مِْن ُمْلكِي 

َلُكْم َوآِخَرُكْم، َوَحيَُّكْم َوَميَِّتُكْم، َوَرْطَبُكْم َوَيابَِسُكُم،  ،َجنَاَح َبُعوَضةٍ  َوَلْو َأنَّ َأوَّ

اْجَتَمُعوا فِي َصِعيٍد َواِحٍد، َفَسَأَل ُكلُّ إِْنَساٍن مِنُْكْم، َما َبَلَغْت ُأْمنِيَُّتُه، َفَأْعَطْيُت ُكلَّ 

ْن ُمْلكِي، إاِلَّ َكَما َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم َمرَّ بِالَبْحِر، َما َنَقَص َذلَِك مِ  َسائٍِل مِنُْكْم َما َسَأَل 

، ُثمَّ َرَفَعَها إَِلْيِه، َذلَِك بَِأنِّي َجَواٌد، َواِجٌد، َماِجٌد، َأْفَعُل َما ُأِريُد،  َفَغَمَس فِيِه إِْبَرة 

ٍء إَِذا َأَردْ 
ْ
َأْن َأُقوَل َلُه: ُكْن،  ،ُتهُ َعَطاِئي َكالٌَم، َوَعَذابِي َكالٌَم، إِنََّما َأْمِري لَِشي

 .(1)َفَيُكونُ 

 =                                           
أنس يقول: )ثنا( قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب. عن أنس وربما يخالف يف بعض 

 ([.815/ 2ذلك.]شرح علل الرتمذي )

 وللحديث شواهد أخري ال تخلو من مقال.

 ضعيفة حديثيا؛ وذلك ألمور: يادة )َجَواٌد، َواِجٌد، َماِجٌد(ز( 1)

( من طريق َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، 4257(، جه )2495(، ت )21367: أخرجه حم )أوال

ْحَمِن ْبِن َغنْمٍ   َعْن َأبِي َذرٍّ به وفيه شهر متكلم فيه. َعْن َعْبِد الرَّ

 ( بدون هذه الزيادة.2577: أخرجه م )ثانيا

= 
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 -:املنان ،( احلنان9، 8)
  ،َعْن َأَنسٍ 

ِ
ا َوَرُجٌل ُيَصلِّي ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه َكاَن َمَع َرُسوِل اهلل اللُهمَّ »ُثمَّ َدَعا:  ،َجالِس 

َماَواِت َواألَْرضِ  َبِديعُ  ،اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت اْلَمنَّانُ  ،إِنِّي َأْسَأُلَك بَِأنَّ َلَك اْلَحْمدُ  َيا  ،السَّ

ُّ َيا َقيُّومُ  ،َذا اْلَجالَِل َواإِلْكَرامِ 
  ،َيا َحي

ُّ
 ،: َلَقْد َدَعا اهلَل بِاْسِمِه اْلَعظِيمِ ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النَّبِي

 بِِه َأَجاَب 
َ
يا حنان يا » :ويف رواية ،(1)«َوإَِذا ُسئَِل بِِه َأْعَطى ،الَِّذي إَِذا ُدِعي

 .(2)«منان

 -الستري: ،( احليي11، 10)
  ،ڤَيْعَلِى  َعْن 

ِ
َفَصَعَد  ،َرَأى َرُجال  َيْغَتِسُل بِاْلَبَراِز باِلَ إَِزارٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

ٌّ ِستِّيٌر ُيِحبُّ اْلَحَياَء  إِنَّ اهلَل »: ملسو هيلع هللا ىلصُثمَّ َقاَل  ،َفَحِمَد اهلَل َوَأْثنَى َعَلْيهِ  ،اْلِمنَْبرَ 
َحِيي

ْترَ   .(3)«ْغَتَسَل َأَحُدُكْم َفْلَيْسَتتِرْ َفإَِذا ا ،َوالسَّ

  

 =                                           
 ث شواهد أخري ال تخلو من مقال.وللحدي 

( من طريق خلف بن خليفة عن 12611(، حم )1300(، ن )1497: د )نده ضعيفس( 1)

به، وخلف فيه بعض الكالم وقد اختلط والرواة عنه لم  ڤ حفص بن عمر عن أنس

يتبين لي روايتهم عنه قبل االختالط أم بعده، وثم متابعات وشواهد للحديث شديدة 

 الضعف.

أبو ظالل ( وفيه 4210(، يعلي )13411سندها ضعيف جدا: حم ) "الحنان"فظ ل( 2)

 هالل بن أبي هالل الَقْسملي مجمع على ضعفه، وله شاهد أشد ضعفا منه.

( من طرق عن عطاء بن أبي رباح 17970(، حم )406(، ن )4012: د )سنده ضعيف( 3)

بلفظ )حيي كريم  (3865(، جه )3556(، ت )1488والصواب عنه مرسال، وعند د )

 يستحي من عبده( ويف سنده جعفر بن ميمون فيه كالم، وثم شواهد أخري كلها ضعيفة.
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 -( الديان:12)
ِد ْبِن َعِقيلٍ    ْبِن ُمَحمَّ

ِ
  ،َعْن َعْبِد اهلل

ِ
َيُقوُل: َبَلَغنِي  ،َأنَُّه َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد اهلل

 
ِ
ا ملسو هيلع هللا ىلصَحِديٌث َعْن َرُجٍل َسِمَعُه مِْن َرُسوِل اهلل ُت َعَلْيِه ُثمَّ َشَددْ  ،َفاْشَتَرْيُت َبِعير 

ا ،َرْحلِي  ْبُن ُأَنْيسٍ  ،َفِسْرُت إَِلْيِه َشْهر 
ِ
اَم َفإَِذا َعْبُد اهلل َفُقْلُت  ،َحتَّى َقِدْمُت َعَلْيِه الشَّ

اِب: ُقْل َلُه: َجابٌِر َعَلى اْلَباِب  ؟ ُقْلُت: َنَعمْ  ،لِْلَبوَّ
ِ
َفَخَرَج َيَطُأ َثْوَبُه  ،َفَقاَل اْبُن َعْبِد اهلل

  ،َواْعَتنَْقُتهُ  ،نََقنِيَفاْعتَ 
ِ
فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَفُقْلُت: َحِديث ا َبَلَغنِي َعنَْك َأنََّك َسِمْعَتُه مِْن َرُسوِل اهلل

  ،َأْو َأُموَت َقْبَل َأْن َأْسَمَعهُ  ،َفَخِشيُت َأْن َتُموَت  ،اْلِقَصاصِ 
ِ
َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

ا -َأْو َقاَل: اْلِعَباُد  -َياَمِة ُيْحَشُر النَّاُس َيْوَم اْلقِ »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:  «ُعَراة  ُغْرال  ُبْهم 

ا؟ َقاَل:  ءٌ »ُقْلنَا: َوَما ُبْهم 
ْ
ُثمَّ ُينَاِديِهْم بَِصْوٍت َيْسَمُعُه مِْن ُبْعٍد َكَما  ،َلْيَس َمَعُهْم َشي

يَّانُ  ،َيْسَمُعُه مِْن ُقْرٍب: َأَنا اْلَملُِك  ََحٍد مِْن َأْهِل النَّارِ َواَل َينَْبِغي  ،َأَنا الدَّ
ِ
َأْن َيْدُخَل  ،أل

ُه مِنْهُ  ،َوَلُه ِعنَْد َأَحٍد مِْن َأْهِل اْلَجنَِّة َحقٌّ  ،النَّارَ  ََحٍد مِْن َأْهِل  ،َحتَّى َأُقصَّ
ِ
َواَل َينَْبِغي أل

ََحٍد مِْن َأْهِل النَّاِر ِعنَْدُه َحقٌّ  ،اْلَجنَِّة َأْن َيْدُخَل اْلَجنَّةَ 
ِ
ُه مِنْهُ َحتَّ  ،َوأل َحتَّى  ،ى َأُقصَّ

ا؟ َقاَل:  َقاَل: ُقْلنَا: َكْيَف َوإِنَّا إِنََّما َنْأتِي اهلَل  «اللَّْطَمةُ  ُعَراة  ُغْرال  ُبْهم 

يَِّئاِت »  .(1)«بِاْلَحَسنَاِت َوالسَّ

 -( احملسن:13)
 
ِ
اِد بِن َأْوٍس َقاَل: َحِفْظُت مِْن َرُسوِل اهلل َقاَل: إِنَّ اهلَل  اْثنََتْينِ  ملسو هيلع هللا ىلصَعن َشدَّ

ءٍ 
ْ
َوإَِذا َذَبْحُتْم  ،َفإَِذا َقَتْلُتْم َفَأْحِسنُوا اْلِقْتَلةَ  ،ُمْحِسٌن ُيِحبُّ اإِلْحَساَن إَِلى ُكلِّ َشي

ْبَح   .(2)َوْلُيِرْح َذبِيَحَتهُ  ،َوْلُيِحدَّ َأَحُدُكْم َشْفَرَتهُ  ،َفَأْحِسنُوا الذَّ

                                           
( وغيره ويف سنده القاسم بن عبد الواحد 16085، 16042: حم )نده ضعيف جداس( 1)

 )ضعيف(، وعبد اهلل بن محمد بن عقيل )ضعيف(، وله متابعة تالفة. 

( من رواية معمر عن أيوب وفيها كالم، 8603): مصنف عبد الرزاق سنده ضعيف( 2)

( ويحيي الحماين متهم 36)( ومن طريق يحيي الحماين )أحاديث أيوب السختياين

= 
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  ;  

 

 ثانيا: أسماء الراجح
 .(1)رودها مقيدةعدم إطالقها لو

 

 -احلافظ: ،( احلفيظ2 ،1)
 :أوال: ورودهما يف الكتاب- 

  .[57هود:] (گ گ گ گ ڳ ڳ)قال اهلل تعالى: 

  .[21سبأ:] (ى ائ ائ ەئ ەئ)وقال تعالى: 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )وقال تعالى:  

  [.6الشورى:] (ڑ

  .[64يوسف:] (ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ)وقال تعالى: 

  .[82األنبياء:] (ڀ ڀ ڀ)وقال تعالى: 

 =                                           
( بدون ذكر )المحسن(، وله شاهد من 1955بسرقة الحديث وكذا رواية مسلم )

 حديث أنس وفيه محمد بن بالل و عمران القطان كالهما متكلم فيه. 

م أقف علي دليل لها من كتاب وال من سنة بإطالقها وال مانع من وصف ذه األسماء ل( ه1)

 اهلل هبا.
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 .[9الحجر:] (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)وقال تعالى:  

 :ثانيا: تفسيرهما- 

الَحِفيُظ: هَو الَحافِظ. َفِعيٌل بَِمْعنَى: َفاِعٍل. َكالَقِديِر : (1)قال الخطابي

 َوالَعلِيِم.

 َواَل ُتْدَثر. َيْحَفظ الَسَمَواِت واألْرَض َوَما فِيِهَما؛ لَِتْبَقى مدَة َبَقائَِها؛ َفاَل َتْزول  

 . [255البقرة:] (ېئ ېئ ىئىئ) :َكَقْولِه 

  [.7الصافات:] (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)َوَقاَل: 

:  َحِفْظنَاَها ِحفَظًا. واهلل أْعَلُم. أيأ

  .[65الحج:] (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ)قال تعالى:  

 (ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)وقال تعالى: 

  .[32األنبياء:]

  [.41فاطر:] (ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ)وقال تعالى: 

 َوَيِقْيِه َمَصاِرَع الْسوِء.  ،َوُهَو الذي َيْحَفُظ َعْبَدُه مَِن الَمَهالِِك والَمَعاطِِب 

 (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ)َكَقْولِه ُسْبَحاَنُه: 

  [.11الرعد:]

                                           
 ( )بتصرف(.68، 67/ 1شأن الدعاء )( 1)
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:  بِأْمِرِه  أيأ

ی ی ی جئ )وقد يكون الحفظ خاص بالمؤمنين كما قال سبحانه: 

كما يف وصيته البن عباس  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي ولهذا قال ا ،[38الحج:] (حئ مئىئ

 . (1)«احفظ اهلل يحفظك»: ڤ

َوَيعَلُم نِيَّاتِهم َوَما  ،َوُيحِصي َعَلْيِهْم أْقَواَلُهمْ  ،َوَيْحَفُظ َعَلى الَخْلِق أْعَماَلُهمْ 

 ،َياَءهُ َوَيْحَفُظ أؤل ،َواَل َتْخَفى َعَلْيِه َخافَِية ،َتِغْيُب َعنُْه َغائَِبة َواَل  ،ُتكِنُّ ُصدوُرُهمْ 

لَِيْسَلُموا مِْن  ،الشيَطانِ  َوَيْحُرُسُهْم َعْن ُمَكاَيَدةِ  ،َفَيْعِصُمُهم َعن ُمَواَقَعِة الْذنوِب 

 َوفِْتنَتِِه. ،َشرهِ 

  .[64مريم:] (مج جح مح جخ)قال تعالى: 

  .[52طه:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ)وقال تعالى:  

 .[6المجادلة:] (ۈئ ېئ ېئېئ)وقال تعالى: 

 (ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ): قال تعالى

 .[53-52القمر:]

  .[4الطارق:] (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)قال تعالى: 

 (ڎ ڎ ڈ ڍ ڌ ڌ ڇ ڇ ڇ ڍ)وقال تعالى: 

 .[12-10االنفطار:]

                                           
 ( وغيرهما.2664(، )حم2516نده حسن: )ت( س1)
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 -:( احلسيب3)
 :أوال: وروده يف الكتاب- 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبخب مب ىب يب جت حت خت )قوله تعالى: 

  .[86النساء:] (مت

 (مت جب حب خب مب ىب يبجت حت خت)قوله تعالى: 

 .[6النساء:]

 :ثانيا: تفسيره-  

يقول تعالى ذكره:  [6النساء:] (حت خت مت) :وقوله :(1)قال الطربي

 ومحاسبا لهم عليها. ،وكفاك يا محمد باهلل حافظا ألعمال خلقه

الَحِسْيُب: هو الَمكافِىُء. َتُقوُل الَعَرُب: نَزْلُت بُِفاَلٍن : (2)قال الخطابي

 أْي: َأْعَطانِي َما َكَفانِي َحتى ُقْلُت: َحْسبِي. ،َفأْكَرَمني َوأْحَسَبني

ے ۓ )ُسْبَحاَنُه: -َومِنُه َقْوُل اهلل  َوالَحِسيُب أْيضًا بَِمعنَى الُمَحاِسِب  

 .-واهلل أْعَلمُ -أْي: ُمَحاِسَبًا  [14اإلسراء:] (ۓ ڭ ڭ

 َتَعاَلى الَحِسيُب: ُهَو الْ : (3)قال ابن منظور
ِ
  .َكافِيحسب: فِي َأسماِء اهلل

                                           
 (.278/ 20تفسير الطربي )( 1)

 (.69/ 1شأن الدعاء )( 2)

 ( )بتصرف(.310/ 1لسان العرب )( 3)
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ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ )قوله تعالى: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

 .[174-173]آل عمران: (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 ♠َقاَلَها إِْبَراِهيُم  ،قال: )َحْسُبنَا اهلُل َونِْعَم الَوكِيُل  ڤابن عباس وعن 

ٌد ِحيَن َقاُلوا:  ،ِحيَن ُأْلِقَى يف النَّارِ  ىئ ىئ ی ی ی ی )َوَقاَلَها ُمَحمَّ

 .(1)[173آل عمران:] (جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

 (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ) -وقال تعالي:
  [.64األنفال:]

  [.3الطالق:] (ہ ہ ہ ھ ھ ھھ) :وقال تعالي

 -:احلفيُّ( 4) 

 (ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)دليله: قوله تعالى: 

 .[47مريم:]

يقول: إن ربي عهدته بي  [47مريم:] (ۋ ۋ ۅ ۅ)قال الطربي: 

 .(2)لطيفا يجيب دعائي إذا دعوته

  

                                           
 (.4563خ ( )1)

 (.207/ 18ير الطربي )تفس( 2)
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 -( الرقيب: 5)
 :أوال: وروده يف الكتاب- 

  .[1النساء:] (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)قال تعالى: 

  .[52األحزاب:] (ک ک ک ک گ گ)وقال تعالى:  

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې )وقال تعالى:  

 .[117المائدة:] (ېى ى ائ ائ ەئ ەئ

 ثانيا: تفسيره:- 

يقول:  [52األحزاب:] (ک ک ک ک گ گ) :وقوله: (1)قال الطربي

وغير ذلك من األشياء  ،وحرم عليك ،وكان اهلل على كل شيء؛ ما أحل لك

 وال يئوده حفظ ذلك كله. ،حفيظ ا ال يعزب عنه علم شيء من ذلك ،كلها

ا يحفظه :(2)قال الزجاجي قِيب ُهَو اْلَحافِظ الَِّذي اَل يغيب َعمَّ َقاَل اهلل  ،الرَّ

َوُهَو َتَعاَلى اْلَحافِظ  ،[18ق:] (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) :رهَتَعاَلى ذك

ء
ْ
 الَِّذي اَل يغيب َعنُه َشي

  

                                           
 (.304/ 20تفسير الطربي )( 1)

 (.51تفسير أسماء اهلل الحسنى)ص: ( 2)
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 -( الشهيد:6)
 :أوال: وروده يف الكتاب- 

  [.6المجادلة:] (ىئ ىئ ىئ ی ی)قال تعالى: 

  .[79النساء:] (جح مح جخ)وقال تعالى: 

 (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)وقال تعالى: 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې )الى: وقال تع ،.[17الحج:]

 .[117المائدة:] (ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ

 ؛[6المجادلة:] (ىئ ىئ ىئ ی ی)

 :ثانيا: تفسيره- 

يقول: وأنت  [117المائدة:] (ى ائ ائ ەئ ەئ): (1)قال الطربي

فإنما شهدت بعض  ،وأما أنا ،ألنه ال يخفى عليك شيء ،تشهد على كل شيء

فإنما أنا أشهد على ذلك  ،أظهر القوموذلك ما عاينت وأنا مقيم بين  ،األشياء

 الذي عاينت ورأيُت وشهدت. 

ُهَو الذي اَل َيِغْيُب َعنُْه شيٌء. ُيَقاُل: َشاِهٌد َوشهيٌد  : الشِهْيدُ (2)قال الخطابي

  .َوَعلِيم. أي: كأنُه الَحاِضُر الشاِهُد الِذي اَل يْعزُب َعنْه َشيءٌ  ،كَعاِلم

                                           
 (.239/ 11تفسير الطربي )( 1)

 (.76، 75/ 1شأن الدعاء )( 2)
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ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ): قال اهلل  

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

  [.61يونس:] (حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث

َفإِنَُّه َتَعاَلى َشِهيٌد  [17الحج:] (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ): (1)قال ابن كثير

َْقَوالِِهمْ  ،َعَلى َأْفَعالِِهمْ 
ِ
 .وما ُتكِن ضمائرهم ،عليم بسرائرهم ،َحِفيٌظ أل

  -( القادر:7)
 ده يف الكتاب:أوال: ورو- 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )قوله تعالى:  

 .[65األنعام:] (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ

 .[95المؤمنون:] (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)قوله تعالى: 

 :ثانيا: تفسيره- 

ِء. ُيَقاُل: َقَدَر َيْقِدُر ُقْدَرة   : الَقاِدرُ (2)قال الخطابي ْ
ي ُهَو من الُقْدَرِة َعَلى الشَّ

  [.27األحزاب:] (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)َكَقْولِه َتَعالى:  ،َوَقِدْيرٌ  َفُهو َقاِدرٌ 

ء
ْ
  .أَراده: اَل َيْعَتِرضُه َعْجٌز َواَل ُفتْورٌ  ،َوَوَصَف اهلل َنْفَسُه بِأنُه َقادر َعَلى ُكل َشي

ءِ 
ْ
ِر لِلشي َء وَقَدْرُته بِمَ  ،َوَقْد َيُكْوُن الَقادُر بَِمْعنَى الُمَقدِّ

ْ
ْعنَى ُيَقال: َقدْرت الشي

                                           
 (.402/ 5تفسير ابن كثير )( 1)

 (.85/ 1شأن الدعاء )( 2)
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ُرْوَن. [23المرسالت:] (ٺ ٺ ٿ)َواِحد َكَقْولِه:   أْي: نِْعم الُمَقدِّ

 ( القاهر8)
 :أوال: وروده يف الكتاب-  

  [.18األنعام:] (مئ ىئ يئ جبحب)تعالى:  قول اهلل 

 :ثانيا: تفسيره- 

العالي عليهم. وإنما  ،المذلِّل المستعبد خلقه ،(ىئ): (1)قال الطربي

ألنه وصف نفسه تعالى ذكره بقهره إياهم. ومن صفة كّل  ،"فوق عباده" قال:

 قاهر شيئ ا أن يكون مستعلي ا عليه.

ا: واهلل الغالب عباَده العالي عليهم بتذليله  ،لهم المذلِّ  ،فمعنى الكالم إذ 

 وهم دونه ،فهو فوقهم بقهره إياهم ،وخلقه إياهم ،لهم

  -( الكفيل:9)
 :أوال: وروده يف الكتاب- 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ) تعالى: قول اهلل

  [.91النحل:] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ



                                           
 (.288/ 11تفسير الطربي )( 1)
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 :ثانيا: تفسيره- 

 [91النحل:] (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ)وقوله : (1)قال الطربي

يقول: وقد جعلتم اهلل بالوفاء بما تعاقدتم عليه على أنفسكم راعي ا يرعى الموىف 

 منكم بعهد اهلل الذي عاهد على الوفاء به والناقض.

 (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ)َقْوُلُه َتَعاَلى: : (2)قال القرطبي

ا [91النحل:] ا. َوُيَقاُل: َحافِظ   َوُيَقاُل: َضامِن ا. ،َيْعنِي َشِهيد 

 ( احمليط10)
 :أوال: وروده يف الكتاب- 

 .[19البقرة:] (چ چ چ)قوله تعالى: 

 .[120آل عمران:] (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)وقوله سبحانه: 

 (ىئ يئ جب حب خب مب ىبيب جت حت خت مت ىت): وقوله 

 .[54فصلت:]

 .[20البروج:] (ى ائ ائ ەئ)وقوله سبحانه: 

 .[126النساء:] (ھ ھ ھ ے ے): وقوله 



                                           
 (.281/ 17تفسير الطربي )( 1)

 (.170/ 10سير القرطبي )تف( 2)



 

 
 

 

190

 :تفسيره: ثانيا- 

يقول  [54فصلت:] (جت حت خت مت ىت)وقوله: : (1)قال الطربي

ال  ،وقدرة عليه ،تعالى ذكره: أال أن اهلل بكل شيء مما خلق محيط علما بجميعه

 ولكن المقتدر عليه العالم بمكانه. ،تهيعزب عنه علم شيء منه أراده فيفو

َوُهَو  ،الُمِحْيُط: ُهَو الذي أَحاَطْت ُقْدَرُتُه بَِجِمْيع َخْلِقهِ  :(2)قال الخطابي 

ٍء ِعْلَما
ْ
ٍء َعَدَدا . ،الذي أَحاَط بُِكل َشي

ْ
 َوأْحَصى ُكل َشي

 -( املقيت:11)
 :أوال: وروده يف الكتاب- 

ەئ ەئوئ وئ ۇئ ې ې ى ى ائ ائ )قول اهلل تعالى: 

 .[85النساء:] (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

 ثانيا: تفسيره:- 

  .الُمِقْيُت: ُهَو الُمْقَتِدرُ : (3)قال الخطابي

 ُمْعطِي القْوِت.  والمِقيأُت أيأَضًا:

ېئ ىئ ىئ ىئ ی )اختلف أهل التأويل يف تأويل قوله: : (4)قال الطربي

                                           
 (.495 21تفسير الطربي )( 1)

 (.102/ 1شأن الدعاء )( 2)

 (.68/ 1شأن الدعاء )( 3)

 (.584، 583/ 8تفسير الطربي )( 4)
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 .[85النساء:] (ی

ا.وكان اهلل  فقال بعضهم تأويله:  على كل شيء حفيظ ا وشهيد 

 معنى ذلك: القائم على كل شيء بالتدبير. وقال آخرون:

 هو القدير. وقال آخرون:

 ،"المقيت"قوُل من قال: معنى  ،قال أبو جعفر: والصواب من هذه األقوال

 القدير.

 ( املولي12)
 :أوال: وروده يف الكتاب العزيز- 

  .[40األنفال:] (وئ وئ ۇئ ۇئ)قول اهلل سبحانه: 

 (ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت) :وقوله 

 .[11محمد:]

 (مب ىب يب جت حت خت)وقوله تعالى: 

 .[286البقرة:]

 :ثانيا: تفسيره- 

 ،أنت َوليُّنا بنصرك ،(مب ىب)يعني بقوله جل ثناؤه:  :(1)قال الطربي

فأنت  ،ومطيعوك فيما أمرتنا وهنيتنا ،ألنا مؤمنون بك ،دون من َعاداك وكفر بك

                                           
 (.141/ 6تفسير الطربي )( 1)
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 من أطاع
ّ
جت )ألنا حْزبك  ،(يب) ،بك فعصاكوعدّو من كفر  ،كولي

وعبدوا اآللهة واألنداَد  ،الذين جحدوا وحدانيتك ،(حت خت

 وأطاعوا يف معصيتك الشيطان. ،دونك

 ( النصري13)
 :أوال: وروده يف الكتاب العزيز- 

 (ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)قوله تعالى:  

  .[40األنفال:]

 (ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ): وقوله 

  .[78الحج:]

 .[31]الفرقان:  (ائ ائ ەئ ەئ): وقوله 

  .[107البقرة:] (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)كقوله: 

ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ )وقوله:  

  [.31الفرقان:] (ەئ

 :ثانيا: تفسيره- 

يقول: وحسبكم باهلل  ،[45النساء:] (پ پ ڀ): (1)قال الطربي

ا لكم على أعدائكم وأعداء دينكم  (ائ ائ ەئ ەئ)وقوله:  ،ناصر 

                                           
 (.265/ 19(، )430/ 8تفسير الطربي )( 1)
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يقول تعالى ذكره لنبيه: وكفاك يا محمد بربك هاديا يهديك إلى  [31الفرقان:]

يقول: فال  ،ونصيرا: يقول: ناصرا لك على أعدائك ،ويبصرك الرشد ،الحّق 

وامض  ،فاصرب ألمري ،فإين ناصرك عليهم ،يهولنك أعداؤك من المشركين

 لتبليغ رسالتي إليهم.

 (اهلادي14)
 العزيز: أوال: وروده يف الكتاب- 

  .[31الفرقان:] (ائ ائ ەئ ەئ)قوله تعالى:  

 (ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ)وقوله سبحانه: 

 .[54الحج:]

 :ثانيا: تفسيره- 

ُه  ،الَهادي: ُهَو الِذي َمن بُِهَداُه َعَلى َمْن أَراَد مِْن ِعَباده: (1)قال الخطابي َفَخصَّ

 (حب خب مب ىب يب جت)تعالى: َكقْولِه  ،َوأْكَرَمُه بِنُوِر َتْوِحْيِدهِ  ،هبَداَيتهِ 

  [.25يونس:]

َوُهو الِذي َهَدى َسائَِر الَخْلِق مَِن الَحْيَواِن إَلى َمَصالِحَها َوأْلَهمَها َكْيَف  

يت جث مث ) :َكُقْولِه تعالى ،َوالَمَهالَِك  ،َوَكْيَف َتتَِّقي الَمَضارَّ  ،َتْطُلُب الرْزَق 

 .[50طه:] (ىث يث حج مج

  
                                           

 (.96، 95/ 1شأن الدعاء )( 1)
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 ( الوارث15)
  الكتاب العزيز:أوال: وروده يف- 

 .[23الحجر:] (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)قال اهلل تعالى: 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ) :ربه فقال ♠ونادي نبي اهلل زكريا 

 .[89األنبياء:] (ۈ

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ )وقوله تعالى: 

 .[58القصص:] (ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ

 :ثانيا: تفسيره- 

 يقول: ونحن نرث [23الحجر:] (ڳ ڱ)وقوله: : (1)قال الطربي

 فال يبقى حّي سوانا إذا جاء ذلك األجل. ،األرض ومن عليها بأن نميت جميعهم

والُمْسَتِردُّ أْماَلَكُهْم  ،الَواِرُث: ُهَو الَباِقي َبْعَد َفنَاِء الَخْلِق : (2)قال الخطابي

ُثها َمْن  ،اَوَلْم َيَزِل اهلل باقيًا َمالَِكًا ألُصوِل األْشَياِء ُكله ،َبْعَد َمْوتِهم َوَمواِرَثُهم ُيَورِّ

 .  يشاُء َوَيْسَتْخلُِف فِيها َمْن أَحبَّ

ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ )قال تعالى: 

  .[128األعراف:] (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ

                                           
 (.89/ 17تفسير الطربي )( 1)

 ( )بتصرف(.97، 96/ 1أن الدعاء )ش( 2)
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ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )وقال تعالى:  

  .[137األعراف:] (ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )وقال تعالى:  

 .[27]األحزاب:  (ہ ہ ہ ہ

  .[63مريم:] (ی جئ حئ مئ ىئ يئی ی ی ): وقال اهلل 

 (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)وقال تعالى:  

 .[72الزخرف:]

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ )وقال تعالى: 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 

  .[32فاطر:] (ڃ

  -( الوكيل:16)
 :أوال: وروده يف الكتاب- 

  .[65اإلسراء:] (ائ ەئ ەئ)قال اهلل تعالى: 

آل ] (جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب)وقال تعالى: 

 .[173عمران:

  .[102األنعام:] (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)قوله تعالى: 

  .[12]هود:  [12هود:] (ی ی ی ی جئ)وقوله تعالى: 
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  .[9المزمل:] (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)قال تعالى: 

 .[2اإلسراء:] (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)قال تعالى:  

 :ثانيا: تفسيره- 

كما  ،وكيل عباده أي كافيهم أمورهم وأسباهبم فاهلل : (1)قال الزجاجي

 تأويله كافينا اهلل ونعم الكايف.« حسبنا اهلل ونعم الوكيل»يقال: 

يقول: واهلل  ،[102األنعام:] (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ): (2)قال الطربي

يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته  ،على كل ما خلق من شيء رقيٌب وحفيظ

 وتدبيره وتصريفه بقدرته.

 

j 
  

 

  

                                           
 (.136اشتقاق أسماء اهلل )ص: ( 1)

 (.13/ 12تفسير الطربي )( 2)
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  ;  

 

 الفصل الثاني:
 ألعظمبعض الوارد يف االسم ا

 

 ْبُن ُبَرْيَدةَ   -1
ِ
  ،َعْن َأبِيهِ  ،َعْبُد اهلل

ِ
َسِمَع َرُجال  َيُقوُل: اللُهمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

َمُد الَِّذي َلْم َيلِدْ  ،اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت  ،إِنِّي َأْسَأُلَك َأنِّي َأْشَهُد َأنََّك َأْنَت اهللُ   ،األََحُد الصَّ

ا َأَحدٌ َوَلْم َيكُ  ،َوَلْم ُيوَلدْ  ْسِم الَِّذي إَِذا ُسئَِل بِِه  ،ْن َلُه ُكُفو 
ِ
َفَقاَل: َلَقْد َسَأْلَت اهلَل بِاال

 بِِه َأَجاَب  ،َأْعَطى
َ
 .(1)َوإَِذا ُدِعي

                                           
(، وغيرهم من طريق مالك بن مغول 2857(، جه )3475(، ت )1493: د )معلول( 1)

 عن ابن بريدة عن أبيه به 

ن اْبِن ُبَرْيدة : وسألُت َأبِي َعْن حديٍث َرَواُه مالُك بُن مِْغَول عقال ابن أبي حاتم 

 
َّ
دَخَل الَمسِجَد َفإَِذا رجٌل َيُقوُل: َيا أهلُل الواحُد الصمُد..، فذَكَر  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأبِيِه: أنَّ النبي

 الحديَث؟

 َعْن 
ٍّ
قال أبي: رواه عبُدالوارِث َعْن ُحَسْيٍن الُمَعلِّم َعِن ابِْن ُبَرْيدة عن َحنَْظلة ابن علي

 مِْحَجن ْبِن األَْدَرع، عن الن
ِّ
وحديُث عبِدالوارِث أْشبُه. ]علل الحديث البن أبي  ملسو هيلع هللا ىلصبي

( وغيره به وفيه حنظلة تفرد بتوثيقه النسائي وذكره ابن 985([، د )416/ 5حاتم )

حبان يف الثقات ولم يذكر االسم األعظم ولفظه )َعْن َحنَْظَلَة ْبِن َعلِىٍّ َأنَّ مِْحَجَن بَْن 

َثُه َقاَل َدَخَل    األَْدَرِع َحدَّ
ِ
اْلَمْسِجَد َفإَِذا ُهَو بَِرُجٍل َقْد َقَضى َصالََتُه َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل

َمُد الَِّذى َلْم َيلِْد َوَلْم ُيوَلْد َولَ  ُد َوُهَو َيُقوُل اللَُّهمَّ إِنِّى َأْسَأُلَك َيا اهلُل األََحُد الصَّ ْم َيُكْن َيَتَشهَّ

ا َأَحٌد َأْن َتْغِفَر لِى ذُ  ِحيُم. َقاَل َفَقاَل َلُه ُكُفو  َقْد ُغِفَر َلُه َقْد ُغِفَر » ُنوبِى إِنََّك َأْنَت اْلَغُفوُر الرَّ

 َثالَث ا(.، وللحديث طرق أخري ال تخلو من مقال، واهلل أعلم. «. َلُه 
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  ،َعْن َأَنسٍ  -2
ِ
ا َوَرُجٌل ُيَصلِّي ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه َكاَن َمَع َرُسوِل اهلل ُثمَّ َدَعا: اللُهمَّ  ،َجالِس 

َماَواِت َواألَْرضِ  ،اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت اْلَمنَّانُ  ،َلَك اْلَحْمدُ  إِنِّي َأْسَأُلَك بَِأنَّ  َيا  ،َبِديُع السَّ

ُّ َيا َقيُّومُ  ،َذا اْلَجالَِل َواإِلْكَرامِ 
  ،َيا َحي

ُّ
 ،َلَقْد َدَعا اهلَل بِاْسِمِه اْلَعظِيمِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النَّبِي

 بِِه َأَجاَب 
َ
  .(1)«ئَِل بِِه َأْعَطىَوإَِذا ُس  ،الَِّذي إَِذا ُدِعي

  ،َعْن َأْسَماَء بِنِْت َيِزيدَ  -3
َّ
 األَْعَظُم فِي َهاَتْيِن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

ِ
َقاَل: اْسُم اهلل

َوَفاتَِحة  [163البقرة:] (ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب)اآلَيَتْيِن 

 .(2)[2-1]آل عمران: (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ٱ ٻ)ُسوَرِة آِل ِعْمَراَن 

4-  
ِ
 بِِه  ،ْبِن اْلَعاَلِء َعْن اْلَقاِسمِ َعْن َعْبِد اهلل

َ
 اأْلَْعَظُم الَِّذي إَِذا ُدِعي

ِ
َقاَل: اْسُم اهلل

 .(3)َوطه ،َوآِل ِعْمَرانَ  ،فِي ُسَوٍر َثاَلٍث: اْلَبَقَرةِ  ،َأَجاَب 

ْحَمنَ  ،أهنا قالت: اللَُّهمَّ إِنِّي َأْدُعوَك اهللَ  ڤعن عائشة  -5  ،َوَأْدُعوَك الرَّ

ِحيمَ َوَأْدُعوَك  َما َعلِْمُت مِنَْها َوَما َلْم  ،َوَأْدُعوَك بَِأْسَماِئَك اْلُحْسنَى ُكلَِّها ،اْلَبرَّ الرَّ

  ،َأْعَلمْ 
ِ
إِنَُّه َلِفي »ُثمَّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َتْغِفَر لِي َوَتْرَحَمنِي. َقاَلْت: َفاْسَتْضَحَك َرُسوُل اهلل

تِي َدَعْوِت بَِها  .(4)«اأْلَْسَماِء الَّ

                                           
 سبق: راجع اسم اهلل المنان. (1)

م (، وغيره27611(، حم )3855(، جه )3478(، ت )1496: د )سنده ضعيف جدا( 2)

 من طريق عبيد اهلل بن أبي زياد وهو ضعيف عن شهر بن حوشب وهو ضعيف كذلك.

( وغيره هكذا مرسل وهو الصحيح، وقد رواه الطرباين يف المعجم 3856: جه )مرسل( 3)

( من رواية غيالن بن أنس وهو ضعيف عن 3856( ومتابعة عند جه )7758الكبير )

 اهلل أعلم. القاسم عن أبي أمامة مرفوعا ورفعه منكر و

( فيه أبو شيبة وهو مجهول وله طريق عند البيهقي يف 3859جه ) سنده ضعيف:( 4)

 ( وسنده ضعيف جدا، واهلل أعلم.9األسماء )
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